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أ  

،א ،،
من امحل أمسه بكـل فخـر إىل مـن          إىل  أهدي هذا البحث  

،،  رمحـــة ا عليـــه  الغـــايلوالـــديافتقدتـــه منـــذ الـــصغر ،،  
جـــــواري  ،،، ميـــــدو�ين  إىل الـــــذين وقفـــــوا و يقفـــــون إىل و

بعوهنم وتأييدهم ويشجعو�ين علـى الدراسـة والبحـث ،،،          
مـي الغاليـة أطـال ا يف        أينبوع الصرب والتفاؤل واألمل     إىل  

وإىل أخــوتي ،،، وإىل زوجــيت وأبنــائي ،،،وإىل ،، عمرهــا 
أو مــشجعاً يل علــى مواصــلة  كــل مــن وقــف جبــا�يب مــسا�داً

  إىل أن أمت ا علــياملاجــستري وإمتــام  دراســيت العليــا يف  
فــضله يف أهنــا هــذه الدراســة والــيت حــصلت مبوجبــها علــى    

   . التخطيط االجتماعياإلدارة و شهادة املاجستري يف
  

هد بن �اصر بن حممد القـريــنــي                                                        ف



ب  

 بعو�ـه وتوفيقـه علـى       شكر  سبحا�ه وتعاىل الذي أمد�ي     بالأتقدم    
  ،،،هذه الدراسة إجناز 

أميـن  / دكتور   ال ستاذ الفاضل لألبالشكر واالعرتاف بالفضل    أتقدم  ثم  
 املــشرف علــى رســاليت �ظــري اجلهــود الــيت     إمساعيــل حممــود يعقــوب  

كمــا ال يفــوتين أن بــذهلا حنــو تــوجيهي ومــسا�دتي إلمتــام هــذه الدراســة ،  
أتقــــدم خبــــالص الــــشكر والتقــــدير إىل كــــل مــــن ســــاعد�ي طيلــــة فــــرتة   

حممـد بـن    دراسيت وأخص بالذكر أعضاء هيئة التـدريس جبامعـة اإلمـام            
  .ري اجلزاء ، ، ، ، ، جزآهم ا عين خسالمية سعود اإل

  
  فهد بن �اصر بن حممد القـريــنــي



ج  

א
Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@

א   أא
  ب

א א/א   ٢א
  ٣  تمهيد إلي مشكلة الدراسة  : أوالً 
  ١٣  تحديد مشكلة الدراسة: ثانياً 
  ١٨  أهداف الدراسة: ثالثاً 

  ١٨  تساؤالت الدراسة: رابعاً 
  ١٩   الدراسةأهمية: خامساً 
  ٢٠   الدراسة مفاهيم: سادساً 

  ٢٥  مراجع الفصل األول
א א/א א א א   ٢٧א

  ٢٩  تعريف الرعاية االجتماعية وخصائصها : أوالً 
  ٣١  ائص الرعاية االجتماعية خص: ثانياً 
 ٣٥  خصائص الرعاية االجتماعية في المجتمع : ثالثاً
  ٣٥  أهداف الرعاية االجتماعية : اً رابع
المؤسسات والجمعيات الخيرية كتنظيمات حديثـة لتقـديم بـرامج الرعايـة            : ساً  خام

  االجتماعية
٣٧  

  ٤٠  لمجتمع السعودياألنظمة واللوائح ألعمال الجمعيات الخيرية با: اً سادس
  ٤٤  مراجع الفصل الثاني

א א/א א א   ٤٥:א
  ٤٦  البناء المؤسسي في المنظمات بين العمل الفردي والعمل المؤسسي: أوالً 
  ٤٧  مفهوم العمل المؤسسي: ثانياً 
  ٤٨  سيمميزات وخصائص العمل المؤس: ثالثاً 



د  

 

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@
  ٥٠  أسباب اإلحجام عن العمل المؤسسي رغم وضوح مزاياه : رابعاً 

  ٥١  عوامل نجاح العمل المؤسسي: خامساً 
  ٥٢  عناصر وصفات مهمة للبدء في العمل المؤسسي : سادساً 
  ٥٣  البناء المؤسسي، ومكوناته األساسية : سابعاً
  ٥٨  طاع الخيري والتطوعي البناء المؤسسي للق: ثامناً 
  ٦٠  مجاالت نشاط المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية: تاسعاً 

  ٦٥  مراجع الفصل الثالث 
א א א/א א א א  ٦٦ א

  ٦٨  المنظمات الخيرية : أوالً 
  ٦٩  مفهوم المنظمات الخيرية : ثانياً 
  ٧٠  شوء المنظمات الخيرية سبب ن: ثالثاً 

  ٧١  أهمية المنظمات الخيرية : رابعاً 
  ٧٣  خصائص المنظمات الخيرية : خامساً 
  ٧٦  أنواع المنظمات الخيرية: سادساً 
  ٧٧   االنسانيةالمنظمات الخيرية العالمية : سابعاً 
  ٧٨  العوامل المؤثرة في أداء الجمعيات : ثامناً 
 ٨٨ لمالية للجمعيات الخيريةاالستراتيجية ا: تاسعاً 

أهداف الجمعيات الخيرية اإلستراتيجية ومجاالت عملها في المملكة العربية         : عاشراً  
  السعودية 

٩١  

  ٩٢  مصادر تمويل الجمعيات الخيرية : حادي عشر 
  ٩٣  الصعوبات التي تواجه الجمعيات الخيرية : ثاني عشر 
  ٩٤  ن أداء عمل المؤسسات الخيرية العوامل التي تساعد على تحسي: ثالث عشر 

  ٩٧  مراجع الفصل الرابع
  ١٠٠  مراجع الباب األول



ه  

 

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@
א א/א א א   ١٠٦א
א א/א א א   ١٠٧א

  ١٢٠  لدراسة الحاليةمناقشة الدراسات السابقة في ضوء ا
  ١٢٥  مراجع الفصل الخامس

א   ١٢٧אא/א
  ١٣٣  من النظريةة فادالستا

  ١٣٤  مراجع الفصل السادس
  ١٣٤  مراجع الباب الثاني

א א/א א א א א א   ١٣٥א
א אא/א   ١٣٧א

  ١٣٩  نوع الدراسة : أوالً 
  ١٣٩  المنهج المستخدم : ثانياً 
  ١٤٠  حدود الدراسة : ثالثاً 

  ١٤٠  مجتمع الدراسة : رابعاً 
  ١٤٢  عينة الدراسة  : خامساً 
  ١٤٢  أداة الدراسة  : سادساً 
  ١٤٧  جمع المعلومات: سابعاً 
  ١٤٨  تحليل البيانات : ثامناً 
  ١٤٨  إجراءات تطبيق الدراسة : تاسعاً

  ١٤٩  لمعالجة اإلحصائية أساليب ا: عاشراً 

 هـ



و  

 

Êì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@áÓ‰@
א א/א א א א א   ١٥١א
  ١٥٣  تحليل البيانات األولية

א א/א א א   ١٨٣א
  ١٩٣  خالصة النتائج 

א א/א אא א א
א א א   ١٩٦א

  ١٩٧  نبذة عن التصور المقترح 
  ٢٠٤  التوصيات والمقترحات

  ٢٠٦  قائمة المراجع 
  ٢١٣  ملخص الدراسة 

 ٢١٧ المالحق 

  



ز  

@Þëa†¦a@ŠèÏ@ @

Þë†¦a@áa@ @@áÓ‰
Þë†¦a@

@áÓ‰
òzÐ–Ûa@

  ٣٨  ١  ة على مناطق المملكةجدول يبين توزيع الجمعيات الخيري
  ٣٩  ٢  جدول المقدرات المالية للجمعيات

  ٧٦  ٣  جدول مقارنة منظمات القطاع الحكومي والمنظمات الخاصة والمنظمات الخيرية
  ١٤١  ٤  جدول بأسماء الجمعيات الخيرية محل الدراسة 

  ١٤٢  ٥  جدول يبين عدد العينة وتوزيعها حسب المنطقة بمدينة الرياض
ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محـاور          جدول يوضح معامالت    

  ١٤٤  ٦  االستبانة ودرجة جميع العبارات التي يحتويها المحور

جدول يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محـور مـن محـاور أداة               
  ١٤٥  ٧  الدراسة ودرجة جميع المحاور التي تحتويها أداة الدراسة

  ١٤٦  ٨  ثبات األداةجدول معامالت ارتباط بيرسون لتقدير 
  ١٤٧  ٩  يبين محاور االستبانة وعدد الفقرات المرتبطة بها ومعامالت االرتباطجدول 

  ١٤٧  ١٠   منهاجدول يوضح عدد االستبيانات التي تم توزيعها ونسبة الوارد
  ١٥٣  ١١  جدول يوضح السن ألفراد العينة

  ١٥٤  ١٢  جدول يوضح المؤهل الدراسي ألفراد العينة
  ١٥٥  ١٣  ي بالمؤسسة ألفراد العينةجدول يوضح المسمى الوظيف

  ١٥٦  ١٤  جدول يوضح عدد سنوات الخبرة للعمل المؤسسي الخيري ألفراد العينة
  ١٥٧  ١٥  جدول يوضح حصول أفراد العينة على دورات تدريبية في مجال العمل الخيري 
  ١٥٨  ١٦  جدول يوضح الدورات التي حصل عليها أفراد العينة كانت أثناء الخدمة أو قبلها 

  ١٥٩  ١٧  ضح موضوعات الدورات التدريبية التي تلقاها أفراد العينةجدول يو
  ١٦٠  ١٨  جدول يوضح مدى استفادة أفراد العينة من الدورات التدريبية

جدول يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري           
  ١٦١  ١٩  والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات



ح  

@Þë†¦a@áa@ @Þë†¦a@áÓ‰@@áÓ‰òzÐ–Ûa@
جدول يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعليـة مؤسـسات           

  ١٦٦  ٢٠  )الموارد البشرية(العمل الخيري والمرتبطة بالعاملون بها 

جدول يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعليـة مؤسـسات           
  العمل الخيري والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة

١٧١  ٢١  

المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعليـة مؤسـسات        جدول يوضح طبيعة    
  العمل الخيري والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت 

١٧٥  ٢٢  

جدول يوضح طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمل          
  في هذه المؤسسات

١٧٨  ٢٣  

جدول يوضح االنحراف والمتوسط العام لطبيعـة المحـددات التنظيميـة           
 مؤسسات العمل الخيري والمرتبطـة بأهـداف هـذه          المؤثرة في فاعلية  

  المؤسسات
١٨٥  ٢٤  

جدول يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعـة المحـددات التنظيميـة           
المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطـة بالعـاملون بهـا            

  )الموارد البشرية(
١٨٧  ٢٥  

يميـة  جدول يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعـة المحـددات التنظ         
المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري والمرتبطـة بمـشروعات           

  وبرامج المنظمة
١٨٩  ٢٦  

جدول يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعـة المحـددات التنظيميـة           
المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمـل الخيـري والمرتبطـة باإلمكانـات            

  والتسهيالت
١٩٠  ٢٧  

ة التصور المقترح لتفعيـل     جدول يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيع     
  هذه المحددات لضمان العمل في هذه المؤسسات

١٩٢  ٢٨  

  
  



 ٢

א א
א א

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣

א: :א
أصبحت التنظيمات الحديثة سمة مميزة تغطي جميع جوانب الحياة اليوميـة        

الحـديث الظـروف    ونشاطاتها، فقد هيأ المناخ الثقافي واالجتماعي واالقتـصادي         
المالئمة لتعامل األفراد مع التنظيمات المتخصصة التي تتولى إشـباع حاجـاتهم            

 وقد أصبح اإلنسان الحديث مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالعديد مـن           ,والوفاء بمتطلباتهم 
تلك التنظيمات فهو يتلقى تعليمه في المدارس والجامعات، وهو يعمـل ويحـصل             

ات والمؤسسات، وهو يشتري احتياجاته المختلفة مـن        على دخله بالعمل في الشرك    
المتاجر الكبرى، ويعالج في المستوصفات والمستشفيات وكلها تنظيمات يحتك بها          

  .)٤٩:م، ص١٩٨٦ ،فهمي(يومياً 
ويتعامل مع أشـكال    ) المجتمع(لذا فاإلنسان اليوم يعيش داخل تنظيم كبير          

 موارد المجتمع وثرواته ومسئولة     متعددة من التنظيمات هي المسئولة عن استغالل      
 وتمثـل المنظمـات االجتماعيـة       ،عن توفير احتياجات األفراد داخل هذا المجتمع      

الخيرية قوة دفع جديدة نسبياً على مستوي العمل التنموي إلى جانب الدولة والقطاع      
 وفي كثير من الدول يتم تضمين       ،الخاص خاصة مع بداية ثمانينات القرن العشرين      

مات االقتصادية واالجتماعية لهذه المنظمات ضمن الحسابات الوطنية ومـن          اإلسها
خالل عدة مؤشرات أبرزها إسهام هذه المنظمات في توفير فرص العمل والقضاء            

أجور العـاملين    على البطالة والقيمة االقتصادية لعمل المتطوعين مقاسه بمتوسط       
منظمات وقيمة مشروعاتها   في الساعة وعدد وطبيعة المستفيدين من خدمات هذه ال        

 وهناك جدل مفاهيمي حول التسمية الـصحيحة        ,وإسهامها في توليد الدخل القومي    
أو  Third sectorوالدقيقة لهذه المنظمات فهناك من يطلق عليها القطاع الثالـث  

 أو المنظمـات غيـر الحكوميـة أو غيـر     voluntary sectorالقطاع التطوعي 
كن أن نشير إلى أنماط التعريفات دون الـدخول فـي            وفي هذا المجال يم    ،الربحية

تفصيلها فهناك تعريف قانوني وتعريف اقتصادي ومالي وتعريف وظيفي وأخيـراً           



 ٤

 ولقد برهنت التطورات المعاصرة على الصعيدين العالمي        ,تعريف هيكلي إجرائي  
والعربي على أهمية المنظمات االجتماعية الخيريـة كآليـة لتحقيـق المـشاركة             

ستفادة من المواطنين في المجاالت المختلفة وتأكيد الحقـوق والـدفاع عنهـا             واال
وانفتاح المجتمع المدني وتحريره من كافة القيود ومن ثم تنظيم القدرة على إنجاز             
تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية حقيقية تستند إلى آمال النـاس واحتياجـاتهم            

  .)٢١٠: ص،م٢٠٠٠خاطر،(وأحالمهم ورؤياهم 
وتتمثل أبرز العوامل المحفزة لنشأة العمل االجتماعي األهلي والتطوعي في            

 ,األفكار المعينة في االتجاهات الخيرية واإلنسانية المنبثقة عن األديـان الـسماوية           
وللقيم الدينية في المنطقة العربية تأثير كبير على العمل األهلي حيث تعد الجمعيات             

ألهلي امتداداً لنظام الزكـاة ومفهـوم الـصداقة         الخيرية هي أقدم أشكال النشاط ا     
 وانعكاس لقيم التكامل االجتماعي التي      ,الجارية الذي تتمثل في الوقف في اإلسالم        

تحث عليها األديان وقد قامت هذه المنظمات الدينية بدور كبير في نـشر التعلـيم               
  ,)١١:م ص٢٠٠٣الرشود،(والثقافة الدينية وتقديم الخدمات والمساعدات االجتماعية

وقد ساعد النمو التنظيمي على ظهور الكثير من العناصر اإليجابية يـأتي              
 وقد حل   ،من بينها التعاون الذي يتطلبه التنظيم الحديث من أجل البقاء واالستمرار          
 وهنـاك  ،هذا التعاون محل االعتماد الذي كانت تقوم عليه األشكال التقليدية للتنظيم    

األهداف،  لحديثة بوصفها أدوات أو وسائل تضمن تحقيق      من ينظر إلى التنظيمات ا    
الحديثة، فالمنظمات   وأنها الشكل التنظيمي القادر على الوفاء بما تتطلبه المجتمعات        

االجتماعية نتاج إرادة شعبية داخلية واستجابة الحتياجـات مجتمعيـة ال تتعـدى             
نظمات غير هادفـة   فمعظم هذه الم،والرقابة عالقتها بالدولة سوى عالقة اإلشراف    

للربح وتقدم خدمات اجتماعية للمجتمع وتـسهم فـي التنميـة االجتماعيـة فـي               
المجتمعات حيث أن كل منظمة اجتماعية لها اختصاصاتها التي تحاول من خاللها            
إنجاز األعمال في إطار عمل تنظيمي ومحددات تنظيمية معتمدة على إدارة فعالة             

دارية للكوادر البشرية التـي تـستطيع القيـام         سواء من ناحية تنمية المهارات اإل     



 ٥

بتحقيق أهداف تلك المنظمة االجتماعية أو من ناحية تسهيل اإلجـراءات وتـوفير             
ــذه     ــدمات ه ــن خ ــتفادة م ــع لالس ــراد المجتم ــة ألف ــات الالزم المعلوم

  .)١١٩: م، ص٢٠٠٤رشيد،(المنظمة
لغالب إن توسع عمل المنظمات غير الحكومية ظاهرة حضارية، ألنها في ا          

 وتعـد   ,تعتمد النظرة اإلنسانية بعيداً عن المصالح الـسياسية واألطمـاع الماديـة           
تقدم المجتمع،   ، فبقدر المنظمات غير الحكومية إحدى سمات المجتمعات المعاصرة      

 واإلحصاءات تشير   ,نهجها تعزز دور المنظمات غير الحكومية ويتجذر     وتعدديته ي 
بريطانيا، أما في فرنسا فتوجد      فردا في  ٣٥٠إلى وجود منظمة غير حكومية لكل       

 شخصاً، وأن كل مواطن سويدي هو عـضو فـي ثـالث             ٦٠منظمة واحدة لكل    
 وبمراجعة شاملة لدور مؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة          ,مؤسسات غير حكومية  

والمنظمات غير الحكومية فإن لها دورا مهماً في أغلب المجتمعـات فـي الـبالد               
الل تعبئة الموارد البشرية واالقتصادية، ورفع مـستوى        العربية واإلسالمية، من خ   

اإلنسان سياسياً، واجتماعياً، وفي تقديم خدمات أفضل لإلنسان، وتنمية روح العمل           
   .)١٣٤: م، ص١٩٩٨المناعي، (الجماعي 

ويالحظ أن الرعاية االجتماعية الخيرية تعرف بأنها تخضع للتنظيم الرسمي            
ظيمية واختصاصات وسياسـات محـددة وتحكمهـا        فهي من ناحية توفر هياكل تن     

 وتتبع إجراءات مقننة في     ، وتسير حسب خطط واضحة    ، وقرارات ،ولوائح ،قوانين
 فالصدقة واإلحسان رغم أنها قد تؤدي إلى تخفيـف آالم           ،ضوء ميزانيات معلومة  

 كما تتسم بالعفوية وموقف     ،المحتاج أو تكرسها وتزيدها إال أنها ال تخضع للتنظيم        
تدخل فـي الجيـرة أو        كذلك الخدمات والمساعدات التي    ،تصدق وحالته النفسية  الم

 وفي  ,الجماعات القرابية وما يماثلها ال تدخل في نطاق الرعاية االجتماعية المنظمة          
 فهـي ال تقـدم      ،الواقع تقدم الرعاية االجتماعية الحديثة على أسس غير شخصية        

 ،ة التي تربطنا به ودون أن يطلبها      للشخص الذي يستحقها نتيجة العالقات الشخصي     
بل تفترض حداً من التباعد االجتماعي بين من يحصل على المساعدة وبـين مـن               



 ٦

يقدمها، ومن هذه الزاوية فهي تعبر عن استجابة المجتمع نحو حقـوق المـواطن              
 أما المساعدة   ,وتمثل التحول من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري الصناعي        

طار جماعات األسرة أو جماعة الـصداقة فهـي مجـرد مظهـر             إ التي تقوم في  
 وبذلك نجد أن خدمات الرعاية االجتماعية فتعتبر نوعاً مختلفاً          ،والتعاطف للعالقات

من الخدمات وهنا البد وأن نضع نصب أعيننا تلـك المؤسـسات التـي يوفرهـا                
 وقتها  المجتمع لتحمل مسئوليات أنشطة الرعاية بصورة منظمة ودائمة وتكرس كل         

 .)٦٩: م، ص١٩٩٨ ،خليفة" (لتقديم هذه الخدمات

حيث أن أي بناء ال يقوم إال إذا ارتكز على أركان أساسية متينـة، وكلمـا                
كانت هذه األركان قوية كلما كان البناء قوياً، ويؤدي ذلك إلى االرتفاع واالرتقـاء              

أركان أساسية  طبقة بعد أخرى، فكذلك بناء المؤسسات،والمنظمات،ال تقوم إال على          
 ولكل منظمة بناء تنظيمي، يوضـح تقـسيم         ,متينة، يرتكز عليها بناؤها المؤسسي    

النشاطات واألعمال والواجبات واألقـسام واإلدارات، وتـستلزم عمليـة البنـاء            
العمـل   التنظيمي، تحديد أهداف المنظمة، ثم تحديد أوجه النشاطات المختلفة فـي          

بة في كل نشاط وتجميعها في وحدات إداريـة،         المطلوب، وتحديد العمليات المطلو   
وتحديد الوظائف في كل عملية، مع تحديد واجبـات كـل وظيفـة، والمـؤهالت               

ومـنحهم   المطلوبة في شاغلها، وتعيين األفراد وتكلـيفهم بالوظـائف المطلوبـة          
الالزمة، لكي يتمكنوا من ممارسة الواجبات الملقاة على عواتقهم، وتحديد           السلطات
 ويتضمن البنـاء    , بينهم، مع توفير التسهيالت واإلمكانيات الخاصة بالعمل       العالقة

التنظيمي، لمنظمة ما، وجود الهيكل التنظيمي وما يتطلبه من وضـوح التـصميم             
والمفهوم الذي بني عليه، ووضوح األدوار والمـسؤوليات والـصالحيات وجهـة          

، والمتمثل في درجة جيدة     التنظيمي  باإلضافة إلى وجود المناخ    ,المساءلة والمكافأة 
لالستقاللية والحركة الذاتية ووجود اعتبارات لإلبداع وتشجيع األداء الجيـد، مـع            

  .)٣٦:م، ص٢٠٠٨حمزاوي، (الشفافية والصراحة في النقد، والنقد الذاتي البناء 
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وتكمن أهمية البناء التنظيمي، في كونه أداة رئيسة تـساعد اإلدارة علـى               
العاملين للوصول إلى أهداف متفق عليها، مسبقاً وهو يـوفر          تنظيم وتنسيق جهود    

اإلطار الذي يتحرك فيه األفراد، ومن خالله يتم التوحيد، أو التفاعل بين الجهـود              
 كما يساهم البناء التنظيمي فـي تحقيـق أهـداف           ,واألنشطة المختلفة في المنظمة   

والبـشرية، بـشكل    المنظمة بأقل تكلفة، وذلك من خالل توزيع الموارد الماديـة           
  .)٩٧:  ص،م١٩٩٨ ،العمري(أمثل

يتطلب  والشك أن بداية المنظمات تتطلب عالقات اجتماعية وهذا التعريف          
 ومع  ،عدداً من العناصر ألنها أساسية ذلك ألن األشخاص يتفاعلون داخل المنظمة          

ذلـك ألن هـؤالء      ذلك مثل ما يفهم من اإلشارة إلى إغالق الحدود أو محدوديتها          
)  المؤسـسة  ،الجماعـة ( شخاص ليسوا ببساطة في اتصال عشوائي والمنظمـة       األ

تتضمن بعض أجزاء المجتمع وتستبعد البعض اآلخر لذلك فالمنظمات نفسها لهـا            
 وفكرة األوامر تعتبر عنصراً هاماً من عناصر التعريف التي تميزها كثيراً            ،حدود

فاعل ال تحدث ببساطة ألن      فأنماط الت  ،عن غيرها من الكيانات االجتماعية األخرى     
 كما أن المنظمة تتضمن تسلسالً هرمياً مـن         ،المنظمة نفسها تملي بناء من التفاعل     

السلطة وتقسيماً للعمل في تنفيذها لوظيفتها وإصدار أو فرض األوامـر بواسـطة             
 ويضيف فيبر معـايير     ,أشخاص معينين مخصصين ألداء تلك الوظيفة التنظيمية        

أكثر منه  " ترابطي  "  ففي المنظمة يكون التفاعل      ،عة المؤسسة إضافية لفكرة الجما  
عن غيرها من الكيانات االجتماعية مثـل        ذلك المعيار يميز المنظمة   " اشتراكي  " 

 كما يشير فيبر    ، بالنسبة للجماعة المؤسسة   ،الخصائص األسرة التي تشترك في هذه    
ـ           وع خـاص لـذلك     أيضاً إلى أن المنظمات تقوم بنشاطات مستمرة ألهداف من ن

فالمنظمات تفوق في وجودها وجود أعضائها ولها أهداف كما يفهـم مـن كلمـة               
" لفيبـر " هـذه الفكـرة      ،نشاطات ذات أهداف والمنظمات مصممة لتعمل شيئا ما       

كأسـاس  " فيبر"تستخدم كثيراً وبواسطة معظم المحللين التنظيميين ويخدم تعريف         
ساً على أنماط التفاعل المنطقي فيما بين       أسا" فيبر" وكان تركيز    ،للتعريفات األخرى 



 ٨

ــي   ــداف وينخرطــون ف ــق األه ــسعون لتحقي ــم ي ــات وه أعــضاء المنظم
  .)١٠٥: ، ص١٩٨٤العلي،(النشاطات

تعريف المنظمات على أنها نشاطات تعاونيـة       " pernard"كما أكد برنارد      
واعية أو قوة مكونة من شخصين أو أكثر فتحقيق النشاطات يتم عن طريق الوعي              

 وتتطلب المنظمات اتصاالت ورغبات بالنسبة ألعضائها       ،القصد والتعاون الهادف  
 وإنهم هم الذين يجـب أن       ، كما يؤكد على دور األفراد     ،ليسهموا بهدف شائع بينهم   

يتواصلوا ويجب أن يكونوا مدفوعين ليصنعوا القـرارات، فبينمـا يؤكـد فيبـر              
"weiper "      على النظام، ويهتم برنـارد"pernard "النظـام، إذاً    أعـضاء ذلـك   ب

فالمنظمات هي عناصر أو مكونات مهمة من مكونات المفهوم الواسـع للتنظـيم             
االجتماعي، ويقصد بالتنظيم االجتماعي شبكة من العالقات واألعراف حيث يقصد          

 والتنظـيم   ،التـوالي  بها أو يشار إليها غالباً بالبناء االجتماعي أو الثقـافي علـى           
 واسعة من العالقات والعمليات التي تكون المنظمات جزءاً         االجتماعي هو مجموعة  

منها لذلك تؤثر وتتأثر المنظمة بالتنظيم االجتماعي وتـشمل المنظمـات الكبيـرة             
  .)٤٧:، ص١٩٩٨ ،العمري( والرسمية والمعقدة 

ويرتكز نجاح أي منظمة على فاعليتها سواء التنظيمية أو الخدميـة وفـي               
ية التنظيمات تبلورت مجموعة من المـداخل المختلفـة         إطار االهتمام بقياس فعال   
  :على النحو التالي ) ١١١: ، ص١٩٩٧النمر،(لدراسة الفعالية كما بينها 

الذي يقارن فيها الباحث بين األهـداف العامـة واألهـداف           " مدخل الهدف " •
 ,المعلنة من جانب ومدى التحقيق الفعلي لهذه األهداف مـن جانـب آخـر             

الرؤية التقليدية للفعالية وهذا المـدخل عرضـة لعـدة          ويمثل هذا المدخل    
مشكالت لعل من أبرزها احتمال عدم وجود هدف معلن أو عـدم وجـود              
اتفاق حول األهداف والوسائل التي يمكن بواسطتها قياس تحقيق األهـداف           
هذا ويمثل تحقيق المنظمة ألهدافها شرطا ضـرورية لفعاليـة األداء مـن             



 ٩

د األنشطة األساسية للمنظمة على تحديد ماهية       منطلق مدخل الهدف وتساع   
  .األهداف وما يجب أن يكون عليه األداء وبالتالي الفعالية

فيقوم على مقارنة المنظمات في المواقف المتشابهة بقصد        " المدخل المقارن " •
 ولهذا المدخل ميزة أساسية تكمن فـي        ,التعرف على أكثر المنظمات فعالية    

ف ولكن يعيبه الصعوبة في إجراء مقارنة بـين         تفادي مشاكل مدخل األهدا   
  .التنظيمات المتماثلة

مدخل النظم ينظر إلى المنظمة على أنها عنصر واحد من العناصر العديدة             •
 وتأخـذ  ,التي تتفاعل مع بعضها البعض والتي تعتمد كل منها على األخرى   

المنظمة مدخالتها من البيئة وتعيدها إليها في شـكل مخرجـات، وتبقـى             
األكبر، وينظر   لمنظمة فعالة ما دامت مستمرة وتساهم في استمرار النظام        ا

مدخل النظم للفعالية من زاوية تحقق الحـد األعلـى مـن عناصـر دوره               
 والعمليات والمخرجات واألداء والحفاظ عليهـا عـالوة علـى           توالمدخال

  .المدى الذي يمكنها من التأقلم مع المعلومات المرتدة إليها من البيئة
مدخل تعدد المنتفعين فينظر إلى الفعاليـة مـن وجهـة نظـر المنتفعـين                •

تلـك   والعبارات المختلفة التي يشيرون بها عن فعاليـة التنظـيم وتعكـس     
بينهم فـي    يختلفون فيها  العبارات معيار الفعالية ألعداد مختلفة من األفراد      

 ٩٩:ص م،ص١٩٩٧النمر وآخرون، ( خصائصهم االجتماعية واالقتصادية  
-١٠٠(.  

א :א
يبدو أن التوسع في مفهوم العمل الخيري في اإلطار الدولي قد أثر تدريجياً             
على العالم العربي، ولذا لزم إبراز هذه القضية للبحث، خاصة الخلفية التاريخيـة             

 Sound(لهذا التطور، والذي انعكس في مفهوم األمم المتحـدة للحكـم الراشـد    

Governance (ة منظمات المجتمع المدني في ذلك وعالقتها بهذا الحكـم         وأهمي، 
ولقد انحصر مفهوم العمل الخيري والمنظمات الخيرية في عالمنا العربي وخارجه           



 ١٠

وحتى منتصف الثمانينات على ذلك العمل الفردي أو الجماعي غير المنظم عنـد             
ات اجتماعيـة   الكوارث والملمات، وتطور تلقائياً إلي تلك المنظمات التي تقدم خدم         

للمجموعات الضعيفة والتي يطلق عليها المجموعات الخاصة فـي علـم الخدمـة             
االجتماعية والذي هو األساس العلمي للعمل مع هذه المجموعات، مثـل األطفـال             

 وهنـاك   ,الجانحين أو غير الشرعيين والمعوقين مثل المكفوفين والـصم والـبكم          
مثل الجمعيات التعاونيـة والتـي       منظمات طوعية غير هذه المجموعات الخيرية     

تدرج تحت التعاونيات والنقابات وفي بداية الثمانينات، بدأ التفكيـر فـي الـدول              
الغربية لتوظيف المنظمات الخيرية الخاصة للعمل في مشاريع التنمية في الـدول            

  .)١٤٠: ص،هـ١٤٢٤ ،الردادي( النامية 
ري إذ شمل مفـاهيم     وفي التسعينات بدأ توسع واضح في مفهوم العمل الخي        

 فمثالً، تبنت األمم    ,وأبعاد سياسية، أهمها مفهوم المشاركة السياسية والحكم الراشد       
المتحدة مفهوم الحكم الراشد بركائزه الثالث وهـي الدولـة والقطـاع الخـاص              
والمنظمات غير الحكومية، والتي أطلق عليها اسم القطاع الثالث كجزء أساسي في            

ريات جديدة أخرى حول العالقة بين الدولة والمجتمع تقوم          كما ظهرت نظ   ,المجتمع
على مفهوم انحسار دور الدولة في المجتمع، ومن هذه النظريات والمـدارس مـا              

مجتمـع ال مركـزي    أو) Network Society(يهتم بما يسمى بمجتمع الشبكات 
)Centerless Society (  أو المجتمع متعدد المراكـز)Polycenter ,society (
هو ما يتجه نحوه العالم المتقدم اليوم خصوصاً في ظل العولمة والتطور المبهـر              و

أحد تأثيرها بعد أن تمكنت من الـدخول         في تقنية االتصاالت، حيث ال يغيب على      
في كل بيت واجتازت جميع الحواجز وجاءت األبعاد السياسية لفهم العمل الخيري            

في دور الدولة عامـة ودول العـالم        والتنموي نتيجة للبحث     بجانب البعد الخيري  
  .)١٧٤:  ص،هـ١٤١٨اللحياني، ( الثالث بصفة خاصة

بالجهد الذي يبذله المواطن مـن أجـل         وظهرت عمليات التطوع التي تشيد    
مجتمعه أو من أجل جماعة معينة دون توقع جزاء مادي مقابل جهوده سواء كـان               
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ادي يقوم به الفرد أو جماعة مـن        هذا الجهد مبذوالً بالنفس أو المال وهذا الجهد إر        
 إذ يمكن االستنتاج    ،الناس طواعية واختيار بتقديم خدماتهم للمجتمع أو إلحدى فئاته        

بأن التطوع هو حركة اجتماعية تهدف إلى تأكيد التعاون وإبراز الوجه اإلنـساني             
للعالقات االجتماعية وإبراز أهمية التفاني في البذل والعطاء عن طيب خاطر فـي             

الخيري بمنظور مثـالي مـن       يل سعادة اآلخرين ولكن يجب أن ال ينظر للعمل        سب
 حيث قد تكون هناك     ،بالعمل الخيري  حيث أهداف ودوافع األفراد الذين ينخرطون     

مباشرة لألفراد والتي قد تؤثر على العمل الخيـري          أهداف غائية وإن كانت غير    
  .)١٣٠:م، ص١٩٩٨ ،المناعي( باالتجاه السلبي أحياناً

ولقد حرص الملك عبد العزيز رحمه اهللا منذ اليوم األول لقيام الدولة علـى              
تنفيذ اإلجراءات االجتماعية واالقتصادية ووضعها موضع التنفيذ وظـل يتابعهـا           

 كانت بمثابة حركة إصالح كبيرة، فوضع نواة لنظـام جديـد            ،مرحلة تلو األخرى  
ومجلـس   وجد نظام الوزارة  للحكم على أسس من الشريعة اإلسالمية، ثم طوره وأ        

الوزراء، كما أوجد نظماً مكتوبة حديثة لتطوير الدولة اجتماعياً واقتصادياً وإدارياً           
استوحاها من التعاليم اإلسالمية، وربط البالد ببرامج تنموية مبكرة، ليوجد لبلـده            

ضع الكفاءات اإلدارية والمالية واالجتماعية واالقتصادية والهندسية والطبية، كما و        
وإيماناً منه رحمه اهللا بضرورة كفالـة الدولـة         أول نظام حديث للعمل والعمال،      

 وأولى الفقراء و المساكين     ،للفقراء والمحتاجين، فقد أعال المعوز وأعان المحتاج      
والعجزة واأليتام رعاية خاصة، فـأمر بـصرف المخصـصات لهـم وإنـشاء              

يتام، وأشرف بنفـسه علـى      المؤسسات للعناية بهم، كما أمر بافتتاح مدارس لأل       
أحوال طالب هذه المدارس التي كانت تتبع الخاصة الملكية، وعهد إلى نخبة من             
كبار العلماء لالهتمام باأليتام تحت إشراف مفتي الديار السعودية آنـذاك الـشيخ             
محمد بن إبراهيم رحمه اهللا، هذه هي المعجزة الكبرى للملك عبد العزيز طيـب              

زت بالمجتمع إلى طور جديد، فكانت أيـضاً نقطـة انطـالق            والتي قف  اهللا ثراه 
لمعجزة كبرى تطلع إليها أبناؤه البررة من بعده استهدفت تحويل المملكة العربية            
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السعودية إلى خلية عاملة منتجة لتبني الدولة الحديثة الملتزمة بقيمهـا الروحيـة             
 اإلصـالح    فجاءت بـرامج   ،على أسس مستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحاء      

شاملة لقطاعات التعلـيم والـصحة واإلدارة والعمـران والتنميـة االجتماعيـة             
  .)٥٥:  ص،م١٩٩٠ ،شوقي( واالقتصادية والنظم المالية

وكانت الوسيلة التي اعتمدت لتحقيق التنمية االجتماعية في المملكة قد بدأت في            
ة، في الـشهر    صدور مرسوم ملكي كريم بإنشاء وزارة العمل والشئون االجتماعي        

 وقامت هذه الوزارة منذ نـشأتها بتنميـة المجتمعـات           ,هـ١٣٨٠األخير من عام    
المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس القـرى ورعايـة الـشباب وباألسـرة             

  :وبالجمعيات التعاونية، وحددت الوزارة أهدافها من خالل ثالثة أهداف وهي 
والعمالية في المملكة ضمن إطار  ـ رسم السياسة العامة للشئون االجتماعية  ١

  .مستوحى من القيم والمبادئ والنظم
 . ـ تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات٢

يهـدف    ـ اإلسهام في توجيه التطوير االجتماعي في المملكة توجيهاً متزناً ٣
:  ص ،م٢٠٠٠خاطر،( إلى رفع وعي المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم      

٩٧(. 

مية االجتماعية، اضطلعت الوزارة ممثلة في وكالـة        ففي مجال الرعاية والتن   
الوزارة للشئون االجتماعية بمسئولية الرعاية للذين تحيط بهم مـشكالت اجتماعيـة            
واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها، وتبذل كل جهد من أجـل تنميـة              

امج التـي    لهذا أولت الوزارة عناية خاصـة بـالبر        ,اعتمادهم على إمكاناتهم الذاتية   
مهدت إلى الحفاظ على الترابط العائلي، وحماية األسـرة مـن التفكـك، ورعايـة               
األمومة، وصون الطفولة باعتبارها أمل األمة ومستقبلها، كما تسهم برامج الـوزارة            
في وقاية المجتمع من االنحرافات والمشكالت والظواهر االجتماعية الـسلبية التـي            

مل على تحويل قواه البـشرية المعطلـة بـسبب          تعترض مسيرته وتعوق تقدمه وتع    
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اإلعاقة البدنية أو النفسية أو العقلية أو لظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، تكفـل              
 وفي مجـال    ,نفسها معيشياً كما تهدف الوزارة إلى تحقيق النمو واالستقرار للمجتمع         

م الـشريعة   الضمان االجتماعي في المملكة العربية السعودية وانطالقًا مـن تعـالي          
اإلسالمية السمحاء، فقد امتدت مظلة الضمان االجتماعي لتشمل األسـر المحتاجـة            

 ويقدم الضمان   ,لتكفل لهم الحياة الكريمة، ولتحسين مستواهم االجتماعي واالقتصادي       
االجتماعي خدمات مختلفة على شكل معاشات سنوية تقرر للعاجزين كليـاً بـسبب             

واألرامل والنساء غير المتزوجات والمطلقات، وفي      الشيخوخة أو المرض، ولأليتام     
شكل مساعدات اجتماعية مقطوعة أو متكررة أو عاجلة تقرر للعاجزين جزئيا عـن             

السجناء، والمصابين بكوارث فردية، واألسر مجهولة العائل، وحاالت         العمل، وأسر 
مـساعدة   ويكفي للداللة على ما توليه الدولة من اهتمـام ب          ،أخرى تقتضي المساعدة  

المشمولين بالضمان االجتماعي تلك االعتماد المالية الضخمة التي ترصد سنوياً في           
، وتعتبر فاعلية المنظمات الخيريـة      )وزارة العمل والشؤون االجتماعية   ( هذا الشأن   

  .من القضايا الهامة التي تحتاجها هذه البناءات التنظيمية
א: :א
ربع الثاني من القرن العشرين اهتماماً نظرياً وامبريقيـا واسـع           لقد شهد ال    

النطاق في مجال دراسة التنظيمات، وكان من ابرز االتجاهـات الحديثـة التـي              
ظهرت االتجاه البناء الوظيفي واتجاه النسق االجتماعي الفنـي واتجـاه الدراسـة             

" Max Weber" ورأى بعض العلماء وعلى رأسـهم  ،النفسية االجتماعية للتنظيم
 ال يتعـرض    System Closeماكس فيبر أن التنظيم هو عبارة عن نسق مغلـق           

لضغوط ومؤثرات خارجية وانه أداة لتحقيق أهداف واضحة ومحدده فإن بعـضهم            
يرى أن التنظيم نسق تعاوني يقوم على تحقيق التـوازن          " Chester"أمثال شستر   

 أمـا تـالكوت     ،داف التنظـيم  بين جهود أعضاء التنظيم ومشاركتهم في تحقيق أه       
فانه يرى أن التنظيم ما هـو إال نـسق مفتـوح    " Talcott Parsons" بارسوتز 
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Open System  متفاعل مع البيئة المحيطة وينصف بالحيوية وليس باإلسـتاتيكية 
البحث،  وقد اختارت الدراسة الحالية هذا التوجه األخير ألنها أكثر اتفاقاً مع مشكلة           

فان التنظيم يأخذ مدخالته من البيئة ويعيدها إليها فـي     " Parsons"فبمقتضى توجه   
شكل مخرجات وتبقى المنظمة فعاله مادامت تستخدم مواردها الماديـة والبـشرية            

 ومنظمات الرعايـة االجتماعيـة بهـذا    ,على النحو الذي يحقق الهدف من إنشائها 
اإلدارات وبهـذا   المعنى نسق مفتوح يتضمن انساق فرعية هي األقسام المختلفة و         

 كل تنظيم يعتبر نسقاً أنعلى "Talcott Parsons" المعنى يشير تالكوت بارسونر 
 وان هذا التنظيم يعد بدوره نسقاً Sub - system يتألف من أقسام فرعية ،اجتماعياً

م، ١٩٩٩حـسن، (, نسق اجتماعي أكبر واشمل هو المجتمـع       إطارفرعياً يدخل في    
  .)٧٣ :ص

مات األعمال الخيرية محل الدراسة انساق فرعية للتنظيم        ويمكن اعتبار منظ    
هذا التنظيم األكبر بدوره هو نسق فرعي من        ) منظمات الرعاية االجتماعية  (األكبر  

 وهذا النسق الفرعي يسعى لتحقيق أهداف معينة هي تـوفير           ,انساق المجتمع ككل  
وفـي  ) ة وعينية رعاية أولية وتأهيل ومساعدات مادي    (وتقديم الخدمات االجتماعية    

 ,سبيل ذلك يأخذ مدخالته من البيئة ويحولها إلى مخرجات لتحقيق هذه األهـداف            
والمدخالت هنا هي عبارة عن جميع العناصر التنظيمية التي تؤثر على منظمـات             

كنظام وهي عبارة عن اللوائح والقواعد المنظمة للعمـل والتـي تتعلـق              الرعاية
) خصصة، األدوات التكنولوجية الحديثـة المتـوفرة      الميزانية الم (بالموارد المادية   

والموارد البشرية المتاحة والالزمة الستمرار األعمال الخيريـة وقيامـه بتأديـة            
وظائفه الكفاءات الفنية واإلدارية الضرورية والكافية لتـسيير المنظمـة وتحقيـق            

باين الـذي    أما المخرجات فهي ناتج الخدمات المقدمة للمجتمع، ويعتبر الت         ,أهدافها
 من أبرز التحـديات التـي تواجـه         ،اتسمت به مظاهر الحياة االجتماعية المختلفة     

التنظيمات الحديثة من حيث النشاطات والوظائف المستحدثة التي كانت نتاجا لتعقد           
الحياة االجتماعية وتشعبها، فالمنظمات االجتماعية لها ثقافتها التنظيمية التي تميزها          
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ات نظراً للهدف المنوط بهذه المنظمـات باعتبارهـا أنهـا           عن غيرها من المنظم   
الغالـب   منظمات تسعى إلى االرتقاء بالمجتمع وتنميته ومعظم هذه المنظمات في         

 ،تعتبر منظمات غير هادفة للربح وتقدم خدمات لفئات وشرائح معينة من المجتمع           
ـ             ي زيـادة   ومن ثم فإن عمليات التنظيم داخل هذه المنظمات تسهم بدرجة كبيرة ف

 فالمنظمات التـي تهـتم برعايـة األسـر الفقيـرة            ،كفاءة وفاعلية هذه المنظمات   
والمنظمات التي تهتم باألعمال الخيرية والجمعيات المختلفة كالجمعيات النسائية لها          

 كما أنهـا    ،طابع تنظيمي يسهم في إثراء طبيعة الخدمة المقدمة إلى فئات المجتمع          
  .)١٢٧:  ص،م٢٠٠٢ ،عكرش(ء هذه المنظمات تساعد على زيادة فاعلية أدا

وفي دراسة استطالعية وثائقية للتعرف على مقدرة الجمعيات الخيرية فـي            
 أظهرت الدراسـة أن     ،المملكة العربية السعودية في توظيف ما أتيح لها من موارد         

الرخاء االقتصادي في المملكة وفر قدراً كبيراً من التبرعـات النقديـة والعينيـة              
 لدرجة أن معظم تلك الجمعيات ال تستطيع إنفـاق جميـع مـا              ،يات الخيرية للجمع

يصلها من موارد في كل عام ودعت إلى مشاركة أكثر فاعلية في تقديم خدمات في    
مجاالت متعددة كرعايـة المعـوقين والمـسنين وكـذلك العمـل علـى جـذب                

  .)٢٥: هـ، ص١٤١٥عجوبة، (المتطوعين
ؤولية االجتماعية تجاه أمن المجتمع مـن       وأكدت إحدى الدراسات على المس     

خالل عمل المؤسسات في الخدمات الخيرية وأن العمل التطوعي رافـد وعامـل             
 مما يتطلب تطوير العمل التطوعي ليتناسب مع        ،أساسي ألمن المجتمع واستقراره   

ــشهدها      ــي ت ــة الت ــصادية والديموجرافي ــة واالقت ــرات االجتماعي التغي
  .)٦٦:  ص،م٢٠٠٢عكرش،(,مجتمعاتال

 ،والتطـوع  وتؤكد الدراسات على العالقة بين مهنة الخدمـة االجتماعيـة          
فالمهنة تعطي التطوع أهمية كبيرة في مجـاالت الرعايـة االجتماعيـة والعمـل              
االجتماعي في إطار من التكافل االجتماعي والعالقات اإلنسانية وأشارت الدراسة          



 ١٦

 والطـرق المناسـبة لتـشجيع       إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في المتطوع       
  .)٦٧: م، ص١٩٩٩سالمة، (المتطوعين 

وقد تناولت دراسة عجوبة لتجربة الجمعيات الخيرية في المملكة العربيـة             
النشاط التطوعي الخيري في المملكة     ) هـ١٤١٠-١٣٨٠(السعودية في الفترة من     

تجـارب  العربية السعودية وبينت أنه ال توجد فروق جوهرية بـين األدبيـات وال            
العالمية وتجربة المملكة العربية السعودية وإن كان للمملكة خصوصيتها في تقسيم           
الجمعيات إلى رجالية ونسائية وأنه يمكن للجمعيات أن تواصل انتـشارها علـى             
مستوى جميع المناطق وأن تشارك بفاعلية في رعاية المسنين والمعاقين وأن تقدم            

فحـة المخـدرات والتـدخين وحمايـة        خدمات في مجال القـضايا العامـة كمكا       
  .)هـ١٤١٥عجوبة،(,البيئة

وبينت دراسة الرشود عن دور الجمعيات األهلية في دعم البرامج التأهيلية             
في المؤسسات اإلصالحية أنه رغم ضعف الجمعيات األهلية للبرامج إال أن دعمها            

ميـة   من أفـراد العينـة أه      ٪٨٨،١ومشاركتها يعتبر ذو أهمية عالية حيث يرى        
 أنه مهم إلى حد ما و ال يرى أحـد           ٪١١،٩مشاركتها ويعتبره مهم في حين يرى       

من أفراد العينة عدم أهمية هذه المشاركة وهذا يدل على أهمية هذا الـدعم رغـم                
ضعفه في االشتراك في جميع البرامج واعتبار أهمية هذا الدعم ألسباب أهمها أنها             

 وألنها مكملـة فـي بعـض الجوانـب          تقدم خدماتها أسرع من الجهات الحكومية     
ــسجنا    ــر ال ــساعد أس ــا ت ــة وألنه ــدمات الحكومي ــدعم  ءللخ ــدم ال  وتق

  .)م٢٠٠٣الرشود،(,المالي
ومن خالل العـرض الـسابق يتـضح أن منظمـات األعمـال الخيريـة                 

تسهم بدور فعال فـي المجتمـع ونظـراً لمـا تـشكله المنظمـات االجتماعيـة                 
لمجتمعـات واالرتقـاء، ومـن خـالل        الخيرية من أهمية بالغـة فـي تنميـة ا         

استعراض األدبيات السابقة يتضح أن هناك حاجـة للوقـوف علـى المحـددات              
التنظيمية التي تسهم في زيـادة فاعليـة العمـل الخيـري سـواء مـن ناحيـة                  
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العوامل المرتبطة بالموارد البـشرية حيـث أن هنـاك ضـرورة لـدفع عمليـة                
ة وأيضاً هنـاك ضـرورة فـي زيـادة          المشاركة الفعالة في المنظمات االجتماعي    

كفاءة فاعلية هذه المنظمـات بالـشكل الـذي يمكـن أن تـساهم بفاعليـة فـي                  
 وأيـضاً فـإن الوقـوف علـى         ،األعمال الخيرية وفي عمليات التنمية االجتماعية     

آليات العمل داخل هذه المنظمات يسهم بطريقة فعالة فـي زيـادة فاعليـة هـذه                
 وسائل لتطوير العمـل داخـل هـذه المنظمـات           المنظمات حيث أنه يمكن إيجاد    

بالشكل الذي يرقى إلى المـستويات الحـضارية والـشكل الـذي يرقـى أيـضاً                
إلى الهدف المنوط من هذه المنظمات إذا مـا وضـعنا فـي االعتبـار أن عـدد                  

فـي مدينـة الريـاض تبلـغ أربعـة          ) الجمعيات الخيرية   ( المؤسسات الخيرية   
لـشئون االجتماعيـة وبالتـالي يمكـن الوقـوف          وعشرون جمعية تتبع وزارة ا    

على آلية التنظيم في هذه المؤسسات الخيرية خاصا أن كـل منهـا لهـه آلياتـه                 
بالعمـل فـي      تسهم هذه الدراسـة فـي االرتقـاء        ىواختصاصاته في العمل حت   

هذه المؤسسات من خالل تقديم تـصور مقتـرح لتفعيـل العمـل داخـل هـذه                 
يصال الـدعم وخـدمات هـذه المؤسـسات إلـى           التنظيمات وفي مما يسهم في إ     

مستحقيها كما يسهم في تفعيل دور هـذه المؤسـسات فـي المجتمـع بـصورة                
 لـذا تتحـدد مـشكلة هـذه الدراسـة فـي             ،أفضل مما هو حاصل عليـه اآلن      

التعرف علـى أهـم المحـددات التنظيميـة المـؤثرة فـي فاعليـة المنظمـات                 
  .تمهيدا لوضع تصور لتفعيلهااالجتماعية العاملة في مجال العمل الخيري 

  
  
  
  
  



 ١٨

א: א :א
التعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل           -

  .الخيري والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات
التعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل           -

 .)الموارد البشرية(بها الخيري والمرتبطة بالعاملين 

التعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل           -
 .الخيري والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة

التعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل           -
 .الخيري والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت

التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمـل        التعرف على طبيعة     -
  .في هذه المؤسسات

א:א :א
  

  ـ:تتحدد تساؤالت هذه الدراسة فيما يلي
ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            .١

  والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات ؟ 
المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري       ما طبيعة المحددات التنظيمية      .٢

 ؟) الموارد البشرية(والمرتبطة بالعاملين بها 
ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            .٣

 والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة ؟

ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            .٤
 بطة باإلمكانات والتسهيالت؟والمرت

ما طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمل فـي هـذه              .٥
 المؤسسات؟ 



 ١٩

א: :א
تعتبر المنظمات االجتماعية أحد الروافد الهامة التي يتم االعتماد عليها في             

ميـة دراسـة     وترجـع أه   ،األعمال الخيرية واإلنسانية واالجتماعية بصفة عامـة      
  :المحددات التنظيمية لزيادة فاعلية المنظمات االجتماعية إلي االعتبارات التالية 

  : من الناحية العلمية -أ

تسعى هذه الدراسة إلضافة رؤية جديدة عن الكيفية التي من شأنها زيـادة              -
فاعلية المنظمات االجتماعية وبالتالي يمكن للباحثين في مثل هذا الموضوع          

  , من هذه الدراسة االستفادة
أن هذه الدراسة ستلقي الضوء على أحد الموضوعات الهامة والذي يشتمل            -

على شقين، الشق اإلداري التنظيمي والشق االجتماعي وهو عمل المنظمات          
االجتماعية وإن الدمج بين هذين الشقين يعتبر من األمور الجيدة التي تسهم            

المحددات التنظيمية للمنظمات   في إثراء البحث العلمي حيث أنها تقف على         
 .االجتماعية

يمكن الخروج بتوصيات ومقترحات من هذه الدراسة لزيادة كفاءة وفاعلية           -
 .المنظمات االجتماعية

ستسهم هذه الدراسة في الوقوف على المشكالت والمعوقات التي تحد مـن             -
  .كفاءة وفاعلية المنظمات االجتماعية

 : من الناحية العملية -ب

 يستفيد من هذه الدراسة العـاملين فـي المنظمـات االجتماعيـة             يأمل أن  -
والمسئولين عن إدارتها وذلك للوقوف على المحددات التنظيميـة لزيـادة           
فاعلية المنظمات االجتماعية وذلك لدراستها والوقوف على المعوقات التـي          

  ,تحد من فاعليتها 
يانات ومعلومات  يمكن االستفادة من هذه الدراسة من خالل ما ستوفره من ب           -

 .للدراسات األكاديمية وفي أبحاث أخرى مماثلة



 ٢٠

א: א :מ
  :مفهوم المحددات التنظيمية  .١

إداريـة   يتداخل مصطلح تنظيم بمعنى المنظمة مع مصطلح التنظيم كعملية        
المنظمة، بالمفهوم   تلي مباشرة عملية التخطيط حيث يرتبط مصطلح التنظيم بمعنى        

البشري، والعالقات بين هـؤالء      عي للتنظيم والذي يعني بالتأكيد على البعد      االجتما
إطار منظومة أهداف محددة يسعون إلى تحقيقها، ومن خـالل تجميـع    البشر، في

يحمل هوية معينة، وقد استمد المفهوم االجتماعي للتنظيم أبعاده مـن المحـددات             
 تنظيما محددا وهذه المحددات األساسية لمصطلح المجتمع باعتبار أن المجتمع يمثل   

  :تتبلور في
  .وجود تجمع بشري مختلف في سماته وقدراته 

  .أن يكون لهذا التجمع البشري هدف معين يسعى إلى الوصول إليه 

  .أن يكون لكل أفراد هذا التجمع البشري دور محدد في تحقيق هذا الهدف 

دوار في إطـار    أن يوجد لهذا التجمع مجموعة من النظم التي تضم هذه األ           
أو متكامل مثل وجود نظام اقتصادي، ونظام سياسـي، ونظـام           / متجانس  

  .المجتمع من خالل هذه األدوار إنتاجي وبحيث يتحرك هذا

أن يكون لهذا التجمع قيادة مركزية، وقيادة فرعية تتولى المـسئولية عـن              
  .الهدف تحقيق

 حديات التي تواجه هذهأن يتسم هذا التجمع بإدارة االستمرارية ومواجهة الت 

 .)٣٥:  ص،م٢٠٠٢ ،عكرش( االستمرارية

وبالتالي عندما نطبق هذه المحددات األساسية للتجمع على التنظيم بمعنـى           
المنظمة سنجد أنها جميعا تنطبق عليه، لمنظمة تجمع بشري، ولكم قد يكون أكثـر              

مـن  تجانسا من حيث السمات والقدرات المستمدة من المجتمـع، وألنهـا جـزء              
المجتمع، وأن يكون لكل منظمة هدف تسعى إلى تحقيقـه، وهـو الغـرض مـن                



 ٢١

فرد  وجودها، وأيضا قد يكون هذا الهدف أشد تحديدا من هدف المجتمع، وأن لكل            
منظمـة قائـد     في المنظمة دور محدد يتمثل في الوظيفة التي يقوم بها، وأن لكل           

 مجموعة من األنظمة التي     مسئول، يعاونه مجموعة من القيادات الفرعية، وأن لكل       
مـن خـالل إرادة      تتحرك في إطارها، وأن المنظمة تسعى دائما إلى االستمرارية        

االجتماعي للتنظيم كعملية   فالمفهوم,األفراد العاملين فيها البناء واالستمرارية لدى
وتحديدها بين األفراد سواء علـى        وتقنينها المتبادلةإدارية يرتبط أيضا بالعالقات     

  .)٦٩:م، ص١٩٨٧عسكر،(توى الرسمي أو غير الرسمي المس

بـين  )  محاسـبة  ، مسؤولية ،سلطة(ويعرف التنظيم بأنه عملية إقامة عالقة         
بهـدف إنـشاء وحـدات تنفيذيـة        )  موارد مادية  ، وظائف ،أفراد(عناصر النشاط   

 وتوجيهها نحو أهداف المشروع ويتضمن هذا التعريف أربعة عناصر          ،واستشارية
  : تنظيم وهي رئيسية لل

   ,وضع األهداف العامة أوالً حتى يتسنى تحديد األنشطة الالزمة لتحقيقها  •
والقادرة علـى   ) من أفراد ووظائف وإمكانيات مادية    (إعداد عناصر النشاط     •

   .تحقيق هذه األهداف
ربط هذه العناصر من خالل مجموعة من العالقات حتى يتحقـق التعـاون              •

  .لمشروعوالتنسيق الفعال نحو أهداف ا

ينتج عن اإلطار العام لهذه العالقات والعناصر ما يسمى بهيكـل التنظـيم              •
 .)٣٧: م، ص١٩٩٠ ،العديلي( الرسمي 

وتقاس فاعلية التنظيم بمدى قدرة المنظمة على تحقيـق أهـدافها ورسـاالتها             
 .وغاياته المنشودة منها

 يـتم مـن     هو عمليـة  إجرائياً  ويقصد الباحث في هذه الدراسة بأن التنظيم          
خاللها هيكلة كافة الجهود وتنسيقها بالشكل الذي يحقـق األهـداف المنـشودة             

 وبالتالي فهي تشتمل على أهداف المنظمات الخيريـة والتـي           ،بالنسبة للمنظمة 
تعتمد على الكوادر البشرية في تنفيذ هذه األهداف والكيفية التـي يمكـن مـن              



 ٢٢

لعمل الخيـري وأن يقـاس   خاللها تقسيم وتوزيع االختصاصات في مؤسسات ا  
اط لهم بهـا والتـي   فاعلية هذه المنظمات بمدى قدرته على تحقي األهداف المن       

  .أنشأت من أجلها
  : مفهوم مؤسسات العمل الخيري  .٢

يمثل العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطـاء والبـذل بكـل              
التي تـنعم   أشكاله، فهو سلوك حضاري حي ال يمكنه النمو سوى في المجتمعات            

بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية، فهو يلعب دورا مهما وإيجابيـا            
في تطوير المجتمعات وتنميتها فمن خالل المؤسسات الخيرية يتاح لكافة األفـراد            
الفرصة للمساهمة في عمليات البناء االجتماعي واالقتصادي الالزمة كما يـساعد           

ساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم      العمل الخيري على تنمية اإلح    
 ولقـد قامـت     ,على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه         

الخدمات الخيرية بلعب دور كبير في نهضة الكثير من الحضارات والمجتمعـات            
ل  ب ،ونشر األفكار عبر العصور بصفتها عمال خاليا من الربح العائد وليست مهنة           

هي عمل يقوم به األفراد لصالح المجتمع ككل تأخذ أشـكاال متعـددة بـدءا مـن                 
األعراف التقليدية للمساعدة الذاتية إلى التجاوب االجتماعي فـي أوقـات الـشدة             
ومجهودات اإلغاثة إلى حل النزاعات وتخفيف آثار الفقر ويشتمل المفهـوم علـى             

 التـي توجـه إلـى خـارج         المجهودات الخيرية المحلية والقومية وأيـضا تلـك       
  .)١٨: ص،هـ١٤٢٢ ،الثقفي(الحدود

ولقد حفل التراث اإلسالمي ابتداء بتأصيل العمل الخيري عقائديا بمـا ورد            
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة شواهد تعزز من قيمة العمل الخيري ومنها             

بر مـن   ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ال         : (قوله تعالى   
آمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين وآتى المـال علـى حبـه ذوي               
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصالة وآتى           



 ٢٣

الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس           
وفي هذه اآلية تأكيد على     ) ١٧٧(البقرة  ) م المتقون   أولئك الذين صدقوا وأولئك ه    

اقتران العمل التطوعي بالعبادة ورضي اهللا سبحانه وتعـالى كمـا أكـدت ذلـك               
األحاديث الو رادة في فضل العمل الخيري وهي كثيرة أيضا ففي حديث رسـول              

ير للخ إن هللا عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس حببهم       ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
: هــ،ص ١٤١٥عجوبة،()لئك الناجون من عذاب يوم القيامة     وحبب الخير إليهم أو   

٨٧(.  
وقد اكتسب مفهوم العمل الخيري أهميـة بـارزة فـي الـسياق الفكـري               
االجتماعي بصفة عامة وقد استمد هذا المفهوم أهميته من اتصاله بمفهـوم أكثـر              

أدواره فـي بـرامج     محورية وهو مفهوم المجتمع المدني حيث تتباين وظائفـه و         
الـذي  ، فانطالقا من مفهوم العمل الخيري     ,الحركات االجتماعية وتطور المجتمعات   

بصفته عمال خالياً من الربح و العائد، حيث يقدم المتطـوع            أشرنا إليه في المقدمة   
 والبذل على الكسب في ،في مضمار العمل الخيري إلى تقديم اإليثارية على األنانية     

 الحياتية للجماعات االجتماعية، فما يقوم به األفراد المتطوعون       معالجة المشكالت   
في شتى ميادين العمل التطـوعي       ويبذلونه من وقت ومال وجهد لصالح المجتمع      
  .)١٤:،صم٢٠٠٥يعقوب،(,والخيري المتعددة ال يتوقعون له مقابال موازيا

لمجتمـع  ولقد كان للقيم االجتماعية وخاصة الدينية المتجذرة والمتعمقة في ا         
العربي اإلسالمي دور أساسي في تعميق روح العمل الخيري حيث امتـاز الـدين              

بمفهومها التطوعي وبـين الـصدقة       اإلسالمي بأنه ال يفصل بين مساعدة اآلخرين      
بمفهومها اإلسالمي ومن هنا كان العمل الخيري هـو الموائمـة بـين الـصدقة               

ل الخيري حيث يتساءل العديـدون      والتطوع، وهو ما نريد تأكيده هنا بتعريفنا للعم       
عن الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري، خـصوصا وأن مفهـوم العمـل              



 ٢٤

الخيري وتطبيقاته في التراث اإلسالمي تشتمل على كل المعاني والتطبيقات التـي            
  .)٣١: ص،هـ١٤٢٤ ،حافظ( تورد ضمن مفهوم العمل التطوعي 

ي مجال تقديم المـنح إلـى       ومؤسسات العمل الخيري هي هيئات مستقلة ف      
ما تحصل    وغالباً ,المنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة بالمجتمعات المحلية      

األغنيـاء، ومؤسـسات     هذه المؤسسات على دخلها عن طريق الهبات، وتبرعات       
  .)١١:هـ، ص١٤٢٣ ،الصغير ( األعمال، أو جمع األموال بشكل ثابت

 األعمال الخيرية كقيمة إنسانية كبرى      وهي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم     
تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، وتلعب دورا مهما وإيجابيـا فـي تطـوير               
المجتمعات وتنميتها فمن خالل المؤسسات الخيرية الخيرية التي تتيح لكافة األفراد           
ــصادي      ــاعي واالقت ــاء االجتم ــات البن ــي عملي ــساهمة ف ــة للم الفرص

  .)٥٨ : ص،هـ١٤٢٣الزهراني،(الالزمة
بأنها تلـك    في هذه الدراسة إجرائياً      ويمكن تعريف مؤسسات العمل الخيري    

المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لبعض الفئات المحتاجـة فـي             
المجتمع وتخضع لدعم الحكومة وإشرافها ودعـم بعـض المؤسـسات األهليـة             

  .والحكومية وشركات القطاع الخاص



 ٢٥

אאא
 , دور المؤسسات األهلية في رعاية أسر الـسجناء        ,)١٤٢٢(الثقفي، محمد بن حميد      .١

بحث مقدم لندوة اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابية واإلصالح المنعقدة فـي            
 .هـ تحت إشراف اإلدارة العامة للسجون٨/١٤٢٢ /١٦-١٤الرياض في الفترة 

 المكتـب   . األهلية في الوطن العربي     بحوث الجمعيات  ،)١٤٢٤(دياب محمد    ،حافظ .٢
  . اإلسكندرية،العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

 ،دار النهـضة العربيـة    ،  مقدمة في الخدمـة االجتماعيـة     ) ١٩٩٩(محمود   ،حسن .٣
  .بيروت

 دراسـة   ، إدارة منظمات الرعايـة االجتماعيـة      ،)م١٩٩٨( رياض أمين    ،حمزاوي .٤
  .يت الكو، دار القلم،لنموذج مجتمع اإلمارات

 ، المكتبـة الجامعيـة    ، الرعايـة االجتماعيـة    ،)م٢٠٠٠( أحمد مـصطفى     ،خاطر .٥
  .اإلسكندرية

 رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في       ,) م١٩٩٨(  محروس محمود    ,خليفة .٦
  . الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية,المجتمع العربي

 االجتماعيـة فـي المملكـة        أنظمة الرعاية  ,)هـ١٤٢٤(الردادي، عوض بن بنيه      .٧
  .الرياض: ، مطابع أكاديمية األمير نايف العربية للدراسات األمنية,العربية السعودية

 دور الجمعيات األهليـة فـي دعـم         ،)م٢٠٠٣( عبد اهللا راشد عبد العزيز       ،الرشود .٨
 ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنيـة      ،البرامج التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية    

 .اضالري

الدعم التنظيمي المدرك واألبعاد المتعـددة للـوالء        , )م٢٠٠٤(رشيد، مازن فارس،     .٩
 .المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد الحادي عشر، العدد األول، يناير, التنظيمي

 الجهود التطوعيـة وسـبيل تنظيمهـا        ,) ١٤٢٣( عبد الرزاق بن حمود      ،الزهراني .١٠
  . شعبان،ات الخيرية بالمملكة الملتقى األول للجمعي،وتفعيلها

 دار النهضة   ،ارتفاع الوعي القومي بأهمية العمل التطوعي     ) ١٩٩٩( محسن   ،سالمة .١١
   . القاهرة،العربية

  , القاهرة، مكتبة غريب، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة)١٩٩٠(طريف  ،شوقي .١٢
ـ      ,) ١٤٢٣( صالح بن محمد     ،الصغير .١٣ –ا   الجهود التطوعية وسبل تنظيمها وتفعيله

 . الرياض- شعبان –الملتقى األول للجمعيات الخيرية في المملكة 



 ٢٦

 القاعدة النظرية لألنشطة التطوعيـة الخيريـة فـي          ،)هـ١٤١٥( مختار   ،عجوبة .١٤
 ، مجلة التعاون  ، دراسة وثائقية لتجربة الجمعيات الخيرية     ،المملكة العربية السعودية  

  .٣٤العدد 

  . الرياض–معهد اإلدارة العامة ، السلوك التنظيمي) ١٩٩٠(ناصر  ،العديلي .١٥
  . دبي، دار القلم، أصول اإلدارة،)م١٩٨٧( سمير أحمد ،عسكر .١٦

، جامعـة   المنظمات االجتماعية الريفية   ،)م٢٠٠٢(حسين  يمن أحمد محمد     أ ،عكرش .١٧
 .الزقازيق

الوجيز في اإلدارة العامة، الـدار الـسعودية للنـشر           ،)م١٩٨٤ (محمد مهنأ  ،العلي .١٨
 .الطبعة األولىوالتوزيع، جدة، 

م، محددات الوالء التنظيمي في القطـاع       ١٩٩٨/هـ١٤١٩اهللا،   العمري، عبيد عبد   .١٩
  .مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعة الملك سعود: الصحي الحكومي، الرياض

 ، دار المعـارف   ، اإلدارة في المؤسسات االجتماعية    ،)م١٩٨٦(فهمي، سامية محمد     .٢٠
 .اإلسكندرية

مفهومه وأهمية وآثاره الفرديـة     :  التطوع ,)هـ١٤١٨(شط  اللحياني، مساعد بن من    .٢١
واالجتماعية وعوامل نجاحه ومعوقاته، المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعيـة          

 ,جمـادى اآلخـرة  ) ٢٩-٢٧(بالمملكة العربية السعودية المنعقد في الفترة ما بـين          
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  , بيروت، مؤسسة البيان،لعمل التطوعيإشكاليات ا) ١٩٩٨( آمال ،المناعي .٢٢
 ، اإلدارة العامـة األسـس والوظـائف       ،)١٩٩٧( سعود بن محمد وآخرون      ،النمر .٢٣

 . الرياض،المؤلف

 نشوء وتطور الخدمات االجتماعية والعمالية في       ،وزارة العمل والشئون االجتماعية    .٢٤
  .المملكة العربية السعودية

 إدارة العمل التطـوعي واسـتفادة       ،)م٢٠٠٥( وآخرون   ، أيمن بن إسماعيل   ،يعقوب .٢٥
 جامعة اإلمام محمـد بـن       ،المنظمات الخيرية التطوعية رؤية للخدمات االجتماعية     

 . الرياض،سعود اإلسالمية
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 ٢٨

:
مترابطة من الخدمات االجتماعية    ال شك أن الرعاية االجتماعية تمثل شبكة        

والمؤسسات يكمل بعضها البعض اآلخر إلشباع حاجات األفراد والجماعات فـي           
أهمية وجود مـستوى     مجاالت األمن االقتصادي الخدمات الصحية كما يؤكد على       

بالعمل على توفير ظروف مالئمة      من الطموح لتحقيق النمو الشخصي واالجتماعي     
 ورغم ذلك ال يمكن اعتبـار       ، للتكيف مع حاجات المجتمع    تسمح بنمو قدرات الفرد   

هذا التعريف مانعاً جامعاً ألنه يمكن أن يشمل خدمات أخرى معينة ال تدخل ضمن              
الرعاية االجتماعية، ويرى األخصائيون االجتماعية أن الرعاية االجتماعيـة هـي         

ثمة اخـتالف    وإن كان    ،تلك الجهود الحكومية التي توجه نحو لخدمات االجتماعية       
 ،االجتمـاعي  بينهم حول ما يدخل في إطار هذه الخدمات مثل مشروعات اإلسكان          

وأن المعايير التي تتضمنها الرعاية االجتماعية يجب أن تقتصر علـى الخـدمات             
التقليدية كالمساعدات العامة والمعونات المختلفة التي تقدم لبعض الفئات العـاجزة           

سنين واألطفال واألحداث المنحرفين وبـرامج      كالمرضى العقليين والمرضى والم   
 ويتفق البعض مع وجهة نظر رجال الـسياسة وال          ،اإليواء لبعض الفئات الخاصة   

يربطون مفهوم الرعاية االجتماعية بالخدمات التقليدية بل يضيفون إليها كثيراً من           
اعية الخدمات االجتم ( وبذلك يرون أن الرعاية االجتماعية تشمل        ،الخدمات الحديثة 

الحكومية في تقديم المساعدات العامة والتأهيل المهني للمعوقين وخدمات التوظيف          
 والعامـل   )والتأمينات االجتماعية وبرامج الصحة العامـة والبـرامج الترويحيـة         

المشترك الذي يجمع بني هذه الخدمات هو اإلدارة الحكومية لهذه األنشطة والتـي             
 ،أحمد( للفئات الخاصة أو لكافة المواطنين      تشمل الصحة واألمن والرفاهية سواء      

  .)٢٢:  ص،هـ١٤١٤
  
  



 ٢٩

  : ومن هذا يتضح أن الرعاية االجتماعية تتضمن ما يلي   
كل األنواع التي يشلها برامج المساعدات أي المساعدات العامة ومساعدات           -١

   .البطالة ومساعدات الفئات الخاصة
وقين حسياً وعقليـاً وذوي     برامج الوقاية والعالج لألحداث المنحرفين والمع      -٢

  .العاهات
خدمات حماية الصغار كالترخيص للمؤسسات التي تستخدم الـصغار فـي            -٣

  .أعمالها وبرامج التبني واإلصالحيات
خدمات رعاية المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وضعاف العقول وإدارة          -٤

  .برامج المراقبة االجتماعية لألحداث المنحرفين
  .التأمينات االجتماعية -٥
   .اإلسكان االجتماعي أو الشعبي -٦

وثمة اتجاهان للرعاية االجتماعية يسودان في المجتمعات المختلفـة األول          
يعبر عن الجهود المؤقتة لمساعدة المحتاجين والثـاني يـذهب إلـى أن الرعايـة               

  .)٤٤:  ص،هـ١٤١٠ ،الغامدي) ( نظام اجتماعي(االجتماعية 
א: :א

تعرف المؤلفات الرعاية االجتماعية بأنها نسق منظم للخدمات االجتماعيـة          
والمؤسسات ينشأ لمساعدة األفراد والجماعات لتحقيق مستويات مالئمة للمعيـشة          

 ويهتم بالعالقات الشخصية واالجتماعية التي تسمح لألفراد بالنمو إلـى           ،والصحة
م وتحسين حياتهم حتـى تتوافـق مـع          وتحقيق تقدمه  ،أقصى ما لديهم من قدرات    

 ويمكن تعريف الرعاية االجتماعية بأنها نظام أساسي من نظـم           ,حاجات المجتمع   
المجتمع يقوم بينه وبين النظم االجتماعية األخرى اعتماد متبادل لتكـوين معـالم             
البناء االجتماعي ويقوم بوظيفته في إشباع حاجات األفـراد وحاجـات المجتمـع             

برامج العلمية التي تقوم على البحث والدراسة للمشكالت االجتماعيـة          ويتمثل في ال  



 ٣٠

وتخطيط احتياجات التنمية االجتماعية التي تقوم بها الحكومة والهيئـات الخاصـة            
حتى يتمكن الفرد والجماعة والمجتمعات المحلية من تحقيق التكيف اإليجابي مـع            

لخدمات التي يوفرها المجتمع    متطلبات البيئة التي يعيشون فيها وبذلك تشمل نسق ا        
وتهتم مباشرة بالمحافظة على الموارد اإلنسانية وحمايتها وتنميتها ويجري ذلك عن           
طريق إنشاء المؤسسات الحكومية واألهلية وإصدار التشريعات التي تضمن حماية          

  .)١٢١:،صم١٩٩٤،عثمان(,قات بين قطاعات المجتمع المختلفةالدخل وتنظيم العال
 الرعاية االجتماعية مظاهر معينة من رعاية الشعب تقـوم          ويعني مصطلح 
 وتختلـف الرعايـة االجتماعيـة المنظمـة أو الجهـود            ،بها السلطات الحكومية  

االجتماعية التي تقدمها الجمعيات األهلية عن الرعاية االجتماعية العامة التي يمكن           
 الخـدمات التـي    وال يمكن أن نعتبر،أن نطلق عليها الجهود االجتماعية الحكومية  

تقوم بها األجهزة الحكومية وتمول عن طريق الميزانية العامة كرصف الـشوارع            
 إذ أن المصطلح ارتبط بالخدمات      ،أو إقامة الجسور من أنشطة الرعاية االجتماعية      

األفراد أو الجماعـات ممـن     االجتماعية الحكومية التي توجه نحو فئات معينة من       
 األساسية وممن يحتاجون إلى الحماية بسبب عـدم  يحتاجون إلى ضروريات الحياة  

 وممن يحتاجون إلى الحماية من أنواع معينة        ،النضج أو العجز بصورة أو بأخرى     
األسرة المالئمة أو التوجيه األبـوي       المحرومين من  من المرض أو العدوى ومن    

 كمـا تعـرف الرعايـة       ,للرفاهية العامـة للمجتمـع       تهديداً ومن يشكل سلوكهم  
تماعية بأنها مجال المسئولية الحكومية التي تمارس لتحقيق األمـن والحمايـة            االج

 أي لكل من الفرد واألسـرة       ،التكيف االجتماعي للشعب   وتوفير فرص النجاح في   
ال تقوم هيئات ألخرى بإشباعها مما في ذلـك المـساعدات            إلشباع الحاجات التي  

الل االجتمـاعي وتـوفير     وحماية الضعيف والمعوق من االسـتغ      المادية للمحتاج 
  .)٩٤:م،ص١٩٩٥عيسى،(الخدمات العالجية أو المخففة لما يعانيه من مشكالت



 ٣١

א: :א
في ضوء منظور النظام االجتماعي يمكن التعرف على الخصائص التـي              

سات  وأن جميع المؤس   ،تميز أنواع النشاط التي تدخل في نطاق الرعاية االجتماعية        
 ولكن  ،من الشكل والوظيفة   تدخل عليها تغيرات وتعديالت مع مرور الزمن في كل        

في وضوح كاف وهكذا يمكن تتبع       تبقى رغم ذلك خصائص مستمرة يمكن تمييزها      
التطور التاريخي لمؤسسات الرعاية االجتماعية وترابطها من المستـشفيات التـي           

إلى مراكز رعاية األمومة     قراءظهرت في المراحل األولى كأماكن يموت فيها الف       
والطفل والمستشفيات المتعددة بأجهزتهـا     األم  والطفولة التي تتابع وتراقب صحة      

 مـن أبنـاء األمهـات العـامالت         ،البشرية المتخصصة وأجهزتها العلمية الحديثة    
المشردين إلى استقبالهم في دور الحضانة ورياض األطفال وأندية ومراكز الشباب           

 وفيما يلـي أهـم   ،لقائمة إلى الضمان االجتماعي في أشكاله المختلفة  من المالجئ ا  
  ) : ١٤٢:  ص،م١٩٩٨ ،خليفة( هذه المعايير 

تتميـز  : التنظيم الرسمي لمنظمات وبرامج وخدمات الرعاية االجتماعيـة           -١
تنظيميـة   هياكل الرعاية االجتماعية بأنها تخضع للتنظيم الرسمي من ناحية توفر        

 وتـسير   ، أو قـرارات   ، أو لوائح  ،سات محددة وتحكمها قوانين   واختصاصات وسيا 
 ،معلومـة   وتتبع إجراءات مقننة وفـي ضـوء ميزانيـات         ،حسب خطط واضحة  

فالصدقة واإلحسان رغم أنها قد تؤدي إلى تخفيف آالم المحتاج أو تكرسها وتزيدها    
فـسية   كما تتسم بالعفوية وموقف المتصدق وحالتـه الن        ،إال أنها ال تخضع للتنظيم    

كذلك الخدمات والمساعدات التي تدخل في الجيرة أو الجماعـات القرابيـة ومـا              
 ومن المسلم به أن ثمة متصل واحد        ،يماثلها ال تدخل في نطاق الرعاية االجتماعية      

يقع في طرفيه التنظيم غير مثل المساعدات المتبادلة التي تقدمها النقابات الصغيرة            
ورغم ذلك فإن التمايز يظهر      صنيفها بصورة دقيقة   فال يمكن ت   ،أو جماعات الزمالة  

 وفي الواقع تقدم الرعاية     ,في وضوح من ناحية القاعدة السائدة واستمرار الخدمة         



 ٣٢

 فهي ال تقدم للشخص الذي يـستحقها      ،شخصية االجتماعية الحديثة على أسس غير    
 مـن   بل تفترض حـداً ،نتيجة العالقات الشخصية التي تربطنا به ودون أن يطلبها     

 ومـن هـذه     ،التباعد االجتماعي بين من يحصل على المساعدة وبين من يقـدمها          
حقوق المواطن وتمثل التحـول مـن        الزاوية فهي تعبر عن استجابة المجتمع نحو      

 أما المساعدة التي تقوم في إطار       ،المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري الصناعي     
 أمـا   ،هر للعالقات والتعاطف  جماعات األسرة أو جماعة الصداقة فهي مجرد مظ       

خدمات الرعاية االجتماعية فتعتبر نوعاً مختلفاً من الخدمات وهنا البد وأن نـضع             
أنشطة الرعاية   نصب أعيننا تلك المؤسسات التي يوفرها المجتمع لتحمل مسئوليات        

م، ١٩٧٨،سـعفان (بصورة منظمة ودائمة وتكرس كل وقتها لتقديم هذه الخـدمات         
  .)١١٥:ص
تعتبر المسئولية االجتماعية   : ية المجتمع في توفير األمن االجتماعي       مسئول  -٢

 فالمجتمع يحدد األغراض التي     ،من المظاهر األساسية لخدمات الرعاية االجتماعية     
يرغب في الوصول إليها ويضع األساليب الخاصة بتقديم الخدمات علـى عكـس             

قيق مصالحها الخاصة،   األهداف التي تضعها المؤسسات االقتصادية التي تسعى لتح       
فتنظيم الرعاية االجتماعية يقوم بإشباع حاجات األفراد واألسرة والجماعات نيابـة           
عن المجتمع ويعمل عن طرق الحكومـة المركزيـة أو الحكومـات المحليـة أو               

 ومن الجوانـب    ,المحافظات ثم يوفر الخدمات عن طريق مؤسسة اجتماعية معينة          
 توفير الخدمات التي تمثل حاجات عامة وتعبـر عـن           الهامة للمسئولية االجتماعية  

 وفيما يتصل بخدمات الرعاية االجتماعية الحكومية فهـي         ،مسئولية المجتمع برمته  
تهتم مثالً ببرامج التأمينات االجتماعية التي ترتبط بحاجات المـواطنين جمـيعهم            

 وكـذلك الحـال فـي       ،وتظهر مسئولية المجتمع عن طريق المؤسسات الحكومية      
   .المؤسسات األهلية فإن المسئولية االجتماعية تتحملها مجالس اإلدارة

إلـى   باإلضافة: استبعاد دوافع الربح من وراء خدمات الرعاية االجتماعية           -٣
استبعاد مجال الحاجات والخدمات التي تقدمها جماعة األسرة من مفهوم الرعايـة            



 ٣٣

 ،الحر شيع في نطاق المشروع   االجتماعية كذلك تستبعد تلك الحاجات التي تنشأ وت       
يحصلون عليها   التي فالخدمات والسلع التي ينتجها السوق ويشتريها األفراد بالنقود       

 فكل نشاط   ،من المشاركة في سوق العمل ال تدخل في خدمات الرعاية االجتماعية          
الفرد إزاء مقابل نقدي ال تعتبر       عليها يحصل يهدف إلى تحقيق األرباح وكل خدمة     

  .)١٣١:هـ، ص١٤٢٤ ،الردادي(  ية االجتماعيةمن الرعا
لما كانت حاجات اإلنسان في المجتمع      : النظرة المتكاملة للحاجات اإلنسانية       -٤

الحضري متعددة ومتكاملة فقد يعجز الفرد عن إشباع بعض الحاجـات اإلنـسانية             
التي تفرضها الظروف الثقافية ولذلك كـان البـد أن تتنـوع خـدمات الرعايـة                

اعية حتى يتمكن األفراد والجماعات من تنمية قدراتهم والنجاح في التوافـق            االجتم
مع مطالب المجتمع وإيداع األطفال الرضع في أسر بديلة أو إعداد برنامج ترفيهي             
أو إدارة التأمينات االجتماعية أو توفير خدمات طبية في مجتمع ريفي يجعل مثـل              

 وتمثل أنواعاً شاملة من النـشاط       ،ةهذه األنشطة النوعية توجه إلى قطاعات معين      
 فمن خالل النظرة إلى بناء الرعاية االجتماعية        ،ترتبط بمظاهر الرعاية االجتماعية   

أي أن خـدمات    ) بالـشمول الـوظيفي   (في جملته يمكن أن توصف هذه الخدمات        
تصبح مرتبطة بالمؤسسات الطبيـة أو باألسـرة أو التربيـة            الرعاية االجتماعية 

الصناعة أو تمارس في نطاق هذه المؤسسات ذاتهـا كلمـا ظهـرت             والتعليم أو   
حاجات غير مشبعة ويمكن مالحظة ارتباط هذا المفهوم ارتباطـاً وثيقـاً بمفهـوم              

 فما ال تقوم بـه      ،الحاجات غير المشبعة الذي تهتم به خدمات الرعاية االجتماعية        
غي أن تعمل على    المؤسسات األخرى يعتبر من مسئوليات الرعاية االجتماعية وينب       

 فمثالً تقديم الوجبات الغذائية لتالميذ المدارس يعتبر من خدمات الرعايـة            ،توفيره
االجتماعية ألنه ال يدخل في الوظيفة التعليمية للمدرسة أو تزويد المرضى بالمقاعد            

 وعنـدما تتـدخل الرعايـة       ،المتحركة ال يدخل في وظيفة المؤسسة الطبية وهكذا       
مجال الحاجات فإنها تحتاج إلى االرتبـاط        ها لتحقيق التكامل في   االجتماعية بوظيفت 

  .)٦١: ص،م٢٠٠٠مختار، (  بمجال معين من مجاالت الممارسة



 ٣٤

يمكن وضـع األنـشطة     : االهتمام المباشر بالحاجات اإلنسانية االستهالكية        -٥
الحكومية على متصل تقع في الطرف األول منه الخدمات التي توجه بصفة خاصة             

حقيق المطالب الوظيفية الضرورية لبقاء المجتمع واستمراره وترتبط بصورة         نحو ت 
غير مباشرة بحياة الفرد وفي الطرف الثاني نجد الخـدمات التـي توجـه نحـو                
الحاجات المباشرة لألفراد واألسر، وفي الطرف غير المباشر من المتصل نلتقـي            

ع الوطني وسلطة القـانون      كالدفا ،باألنشطة الحكومية التي تتضمنها طبيعة الدولة     
 وفي وسط المتـصل نجـد األنـشطة         ،وإدارة العدالة ومباشرة الوظائف التنظيمية    

مـن   المرتبطة بشق الطرق وإقامة الجسور وحماية الثورة القومية وما شابه ذلـك           
 ،األنشطة ويستفيد من مزايا هذه الخدمات عامة السكان وال توجد ألشخاص بعينهم           

يه الخدمات المباشرة فيمكن تحديد المنتفعين وتمييزهم رغم        أما الطرف الذي تقع ف    
وجود مزايا عامة كذلك المدارس والجامعات والمعسكرات والمؤسسات الترويحية         
والمكتبات العامة والمتاحف والوجبات الغذائية لتالميـذ المـدارس ومـشروعات           

خيرة نجـد   اإلسكان االجتماعي والخدمات الطبية والصحية وفي هذه المجموعة األ        
 فالحكومة ال تتوقع عائد مادي من       ،ما يطلق عليه الخدمات االستهالكية والترويحية     

 وفي هذه الفئة األخيرة نجد خـدمات        ,وراء ما تنفقه على هذا النوع من الخدمات         
الرعاية االجتماعية وأن برامج الرعاية االجتماعية تخدم حاجات كل مـن البنـاء             

 ويمكن النظر مثالً إلـى      ، الفرد وحاجاته االستهالكية   االجتماعي للمجتمع كما تخدم   
برامج التأمينات االجتماعية التي توفر االستقرار االجتماعي كما تخفف آثار البؤس           

 وهكذا تظهر الخاصية التـي تميـز بـرامج          ,الفرد الذي ينشأ عن انقطاع الدخل       
ية المباشرة أكثـر    الرعاية االجتماعية من أنها نتيجة نحو الفرد وحاجاته االستهالك        

من اهتمامها بالمجتمع في جملته وأهدافه اإلنتاجية حيث أنها في هذه الحالة تهـتم              
بالموارد اإلنسانية في مقابل اهتمامها باألنشطة األخرى من الموارد الطبيعية وأن           

 ،خدمات الرعاية االجتماعية ذات تأثير مباشر في رفاهية وصحة األفراد واألسـر           
 الرعاية االجتماعية هي تلك األنشطة المنظمة التي تهـتم فـي            وكذلك أن خدمات  



 ٣٥

م، ١٩٨٤العلـي، (المحل األول بالمحافظة على الموارد اإلنسانية وحمايتها وتقدمها       
  .)١٢٦: ص

א: א א :א
   .الرعاية االجتماعية خدمات منظمة: الخاصية األولى  -١
  .جتماعية قيمة أخالقيةالرعاية اال -٢

 .الرعاية االجتماعية مسئولية اجتماعية يكفلها المجتمع -٣

 .الرعاية االجتماعية تتميز بالشمولية والتكامل -٤

 .الرعاية االجتماعية تستبعد دوافع الربح والكسب المادي -٥

  .الرعاية االجتماعية تهتم بالحاجات اإلنسانية المباشرة -٦

  .عالجية ووقائية وإنمائيةالرعاية االجتماعية ذات أهداف  -٧

  .الرعاية االجتماعية تعني بالعوامل الطبيعية والبيئية -٨

  .الرعاية االجتماعية تتميز بأنها أصبحت حقاً من حقوق اإلنسان -٩

يمارس الرعاية االجتماعية متخصصون مهنيون في كافة مجاالت الخدمات          - ١٠
 .)٦٣: هـ، ص١٤٢٤ ،الردادي( المختلفة 

 

א:א  :אא
إن الهدف العام للرعاية االجتماعية في أي مجتمع هو تحقيـق المتطلبـات             
االجتماعية والصحية واالقتصادية والترويحية لكل أفراد المجتمع وذلك من خـالل           

  : أهداف عالجية ووقائية وإنشائية يمكن تحديدها فيما يلي 
عامة التي يعاني منها سـكان      تهدف إلى عالج المشكالت ال    : أهداف عالجية    ) ١

ومعرفة أسبابها والعمل على إزالة تلك األسباب أو التخفيف من حـدتها             المجتمع
وتتجه غالباً إلى بعض الفئات المحرومة والتي يطلق عليها الجماعات الهامـشية            

   .كاألطفال المهملين



 ٣٦

  : األهداف الوقائية  ) ٢

لـى المنـاطق الكامنـة      وتتضمن األنشطة والجهود التي تبذل للتعـرف ع       
والمجتمعية كمعوقات األداء االجتماعي لألفـراد واألسـر والجماعـات أو منـع             
ظهورها مستقبالً أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن وتتجه نحو الفئات التي يمكن              
أن تكون عرضة للتأثير السلبي في المستقبل من عملية التغير االجتماعي الذي يمر             

 تسبق حدوث تداعيات سلبية وتعد للتعامل معها سلفاً وليس بعد           به المجتمع أي أنها   
  .وقوعها

  : األهداف اإلنشائية  ) ٣

بهدف المساهمة في إيجاد رأي عام لتحمل المسئولية وتقليل الفاقد المـادي            
والبشري في تقديم الرعاية االجتماعية وتقوم بدور دافع نحو التعاون والمـشاركة            

قتصادية واالجتماعية والسياسية كما تتجه تلك األهـداف        والتكيف مع التغيرات اال   
ــواطنين   ــدى الم ــستواها ل ــع م ــة لرف ــة واالجتماعي ــاد الثقافي ــو األبع  ,نح

  .)١١٢:هـ،ص١٤١٠الغامدي،(
ومن الناحية العلمية يمكن أن تحدد أهداف الرعاية االجتماعية فيما تـوفره            

  : من خدمات األفراد والمجتمع والتي تتضمن
   .لألطفال األيتامإيجاد مأوى  -
  .تأهيل المدمنين للكحول والمخدرات -

  .عالج الذين يعانون من مشكالت انفعالية -

 .تقديم خدمات التأهيل المهني للمعوقين جسمياً وعقلياً -

  .مقابلة الحاجات المالية للفقراء -

إرشــاد األفــراد والجماعــات ذوي المــشكالت االجتماعيــة أو الشخــصية  -
 .)٣٩: م، ص١٩٨٤العلي،(

  



 ٣٧

מ: א א א
א א  :א

تضطلع وزارة العمل والشئون االجتماعية بمسئولية تنظيم الجهود األهليـة          
نظام "هـ نظاما يعرف باسم     ١٣٨٤ وقد أقرت في عام      ,وتنظيم أعمال البر والخير   

، كما أصدرت اللوائح والتعليمات الخاصـة     "ليةالجمعيات والمؤسسات الخيرية األه   
في هذا المجال والمتعلقة بتأسيس الجمعيات الخيرية وتسجيلها رسمياً ومـساعدتها           

فنشأت في البالد جمعيات متعددة ذات أهداف نبيلـة          .مادياً ومعنوياً، ودعمها فنياً   
الماليـة   ولقد تطورت خدمات هذه الجمعيات من مجرد تقديم المساعدات           ,ومتنوعة

إلى توفير الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تساعد األفراد على االعتماد على      
 وتحـرص   ,النفس من خالل تنمية مهاراتهم عن طريق برامج التعليم والتأهيـل            

وزارة العمل والشئون االجتماعية على تشجيع المواطنين على تأسيس المزيد مـن            
 المناطق، وتعمل على دعمها ماديـاً وفنيـاً         الجمعيات الخيرية لتنتشر في مختلف    

وإدارياً؛ استثماراً لطاقات الخير الكامنة في نفوس أبناء هذا الوطن وتحقيقاً للتكافل            
وقد خطت الجمعيات الخيرية    ,االجتماعي الذي يحض عليه الدين اإلسالمي الحنيف      

بـذلك   خطوات كبيرة وموفقة في دفع عجلة العمل االجتماعي بالمملكة، مـشاركة          
  .)٧٩:هـ،ص١٤٢٤الردادي،(,جاالت الرعاية والتنمية المختلفةالجهود الحكوميةَ في م



 ٣٨

  )١(جدول رقم 
والجدول التالي يبين توزيع الجمعيات الخيرية على مناطق المملكة في نهاية عام 

  )٤٣،وزارة العمل والشؤون االجتماعية: (هـ ١٤١٦/١٤١٧
  عدد الجمعيات

 المجموع
 رجالية ائيةنس

 م المنطقة

 ١ الرياض ٣١ ٣ ٣٤

 ٢ مكة المكرمة ١٣ ٥ ١٨

 ٣ المدينة المنورة ٨ ٣ ١١

 ٤ القصيم ١٦ ١ ١٧

 ٥ الشرقية ٢٨ ٥ ٣٣

 ٦ عسير ١٠ ١ ١١

 ٧ حائل ٩ - ٩

 ٨ تبوك ٥ ١ ٦

 ٩ الباحة ٦ - ٦

 ١٠ الحدود الشمالية ٤ - ٤

 ١١ الجوف ٢ - ٢

 ١٢ جازان ٤ ١ ٥

 ١٣ نجران ٢ - ٢

 المجموع ١٣٨ ٢٠ ١٥٨

تعد الموارد المالية أحد أهم المحاور التي تعين الجمعية على القيام بمهامها    
وتطوير أدائها، وقد نصت المادة الثانية عشر من الئحة الجمعيات والمؤسسات 
 الخيرية على أن تقدم وزارة االجتماعية للجمعية المسجلة اإلعانات المقررة نظاماً

  :لوهذه اإلعانات تشم
 . ألف ريال٥٠ ال تتجاوز ةتأسيسيإعانة  - أ
ال  إعانة إنـشائية  . من مصروفات الجمعية السنوية    ٪٨٠إعانة سنوية ال تزيد عن     - ب

 .اإلنشائي  من إجمالي التكاليف التقديرية للمشروع٪٨٠تزيد عن
 .إعانة طارئة في حاالت استثنائية - ت



 ٣٩

 ) ٣٠٠٤(بلغ  صرف على هذه الجمعيات من قبل الوزارة م        وبلغ إجمالي ما       
ـ ١٤٢٩مليون ريـال لعـام      ) ٣٠٠٢( وهـ  ١٤٢٨مليون ريال لعام     وزارة (هـ
  .)٦٦:  ص،الشئون االجتماعية

ال  بمـا والوصـايا   كما أتاحت الالئحة للجمعية جمع التبرعات وقبول الهدايا             
يتعارض مع األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، كما نصت المـادة الـسابعة             

أموالهـا   واعد التنفيذية أنه يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار        واألربعون للق 
تحقيـق   علـى  التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يـساعدها           

 -المرفـق   كمـا يعكـسها الجـدول      -الماليـة وتتفاوت مقدرات الجمعيات     ,أهدافها
لمتبرعين وكسب ثقـتهم،    العتبارات كثيرة، من أهمها قدرة الجمعية على الوصول ل        

وقدرتها على االستثمار، فهذان المصدران يشكالن الجانب األهم في تنميـة مـوارد             
  .الجمعيات

  )٢(جدول رقم 
  الرصيد النقدي  المصروفات  اإليرادات  عدد الجمعيات  المنطقة

  ٣٢٩،٤٠١،٢٥٤  ٨٣٤،١٧٢،٣٠٧٤٩٩،٧٧١،٦٧١  ٨٨  الرياض
  ٢٤٣،٥٤٨،٣٢٠  ٢٨٢،٧٢٦،٤٥٥ ٣٦٧،٥٠٦،٢٥٤  ١٠٥  مكة المكرمة
  ٢٠٠،٥٠٠  ٧٢،٧٤١،٤٣٣  ٨٩،٢٧٧،٢٢٩  ٣٤  المدينة المنورة

  ٩٩،٢٠٠،٢٨٠  ١٨١،٥٢٧،١١٦ ٢١٨،٦٢٧،٢٦٣  ٤١  القصيم
  ١٥٣،٩٦٠،١٤٦  ٢١٤،٩٣٤،٤٨٣ ٢٣٩،٠٠٩،٦٦٣  ٤٩  الشرقية
  ١،٣٣٨،٨٥٦  ٥٥،١٤٢،٢٣٦  ٥٩،٢٢٨،١٠٨  ٤٨  عسير
  ١،٣٧٢،٥٠٤  ٤٨،٣٨٨،١٢٠  ٥٤،٢٨١،٤٨٥  ١٢  تبوك
  ١٢٣٦٣٣٦٣  ٥٩،٢١٣،٢٢١  ٧١،٥٧٦،٥٨٤  ٣٢  حائل

  ٢٣٧٩٤١٣  ٢١،٧٥٥،٨٤٤  ٢٤،١٣٥،٢٥٧  ٦  الحدود الشمالية
  ٨٦١٧٩٥  ٥٠،٦٠٦،٦٩٩  ٥١،٤٦٨،٧٦١  ٢٦  جازان
  ٣٣١١٥٧٥  ٨١٧٧٧٤٧  ١١٤٨٩٣٢٢  ٥  نجران
  ٤٦،٤٦٢،٧١٤  ٢٤،٤٩٨،٢٣٥  ٣٣،٨٧٨،٠٢٧  ١٧  الباحة
  ٢٣،٨٨٠،٥٠٦  ١٩،٩٣٦،٣٦٠  ٢٧،٨٤٤،٠٢٣  ٧  الجوف
  ١،٠٢٤،٧٦٤،٢١٦  ٢،٠٨٢،٤٩٤،٢٨٣١،٥٣٩،٤١٩،٦٢٠ ٤٧٠  المجموع

  هـ١٤٢٩ ،االجتماعية وزارة والشؤون - ـه١٤٢٩هـ والرصيد النقدي لعام١٤٢٨إيرادات الجمعيات الخيرية ومصروفاتها لعام  •



 ٤٠

إن النشاط األهلي التطوعي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الخيريـة          و
ة إلى البر واإلحـسان ومـساعدة   األهلية ينبثق من تعاليم الشريعة اإلسالمية الداعي      

المحتاجين ورعاية األيتام واألرامل، وهذا ليس غريباً على مجتمع المملكة المـسلم      
 وقد اسـتطاعت    , حيث يكثر المحسنون وفاعلو الخير       ،المتمسك بعقيدته اإلسالمية  

السخي ومؤازرة المواطنين    الدولة هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية األهلية بدعم     
 وتحقيق ما يرفـع مـستوى الفئـات         ،نين وإخالص القائمين عليها وتفانيهم    المحس

المحتاجة للرعاية وأن تخطو خطوات واسعة في هذا المجال في خالل مدة قصيرة             
الجمعيات والمؤسسات الخيريـة الخاصـة       وقد بلغ عدد     ,هي عمر هذه الجمعيات     

معيات خدمـة   هـ، منها جمعيات البر وج    ١٤١٧جمعية ومؤسسة حتى عام     ) ١٣٨(
المجتمع وجمعيات رعاية المعاقين والمسنين وجمعيات نسائية تزيد على العشرين،          

خاصة باألمومة والطفولة ورعاية الفتيات، وتقدم الخـدمات الـصحية           تعنى عناية 
  .)٨٨ :ص ،هـ١٤٢٤ ،حافظ( والثقافية والتربوية وغير ذلك من الخدمات 

א: א א אא
:א

 صدرت الئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الـوزراء رقـم            
 هـ، وصـدرت القواعـد التنفيذيـة لالئحـة الجمعيـات          ٢٥/٦/١٤١٠في  ) ١٠٧(

  .هـ٣٠/١/١٤١٢ في ٧٦٠والمؤسسات الخيرية بالقرار الوزاري رقم 
 ٣٨٠٦القرار الوزاري رقـم      صدر النظام االسترشادي للجمعيات الخيرية ب      -

هـ وهو نظام استرشادي تستأنس به الجمعيات لدى إعـداد          ١/٦/١٤١٣في  
 .أنظمتها األساسية

 صدر العديد مـن التعليمـات والمنـاهج والقواعـد المحاسـبية والنمـاذج               -
واالستمارات المنظمة للعمل في الجمعيات الخيرية من النواحي الفنية والماليـة           

 :واإلدارية مثل 



 ٤١

 . ـ القواعد والتعليمات المحاسبية للجمعيات الخيرية١

 . ـ منهج تعليم النسخ على اآللة الكاتبة باللغة العربية٢

 . ـ منهج تعليم النسخ على اآللة الكاتبة باللغة اإلنجليزية٣

 . ـ تعليمات سير اختبارات النسخ على اآللة الكاتبة٤

 . ـ منهج تعليم اللغة اإلنجليزية٥

 .لتفصيل والحياكة ـ منهج ا٦

 . ـ منهج وتعليمات التدريب على استعمال الحاسب اآللي٧

 ـ منهج وتعليمات تدريب النسخ على الكمبيوتر ومعالجة النـصوص وإدخـال    ٨
 .)٧٩: م، ص١٩٩٩ ،سالمة( البيانات 

א: :א
ودية، تـشمل العديـد مـن       إن الخدمات الخيرية في المملكة العربية الـسع       

المجاالت االجتماعية والصحية والثقافية والقومية، باإلضافة إلـى        : المجاالت منها 
وسوف نوضح جميع الخدمات الخيرية فـي هـذه المجـاالت            ,معسكرات العمل 

  ) :١٣٢:ص ،م٢٠٠٠ ،سويلم(ونتطرق إليها بشيء مبسط من التفسير
  :  ـ مجال الخدمات الصحية١

مشاركة الشباب في أعمال النظافة على مستوى الحـي  : افة  ـ أسبوع النظ ١
أو المدينة؛ لتعويد الشباب على نظافة مدينتهم، والمـشاركة فـي أعمـال             

  .النظافة لوقاية أنفسهم ومدينتهم من األوبئة واألمراض
نجد أن الهدف الـرئيس  :  ـ خدمات اإلسعاف والهالل األحمر والمستشفيات ٢

 الفرد لنفسه بتنشئته تنشئة صحية قوية لخدمة أهله         هنا هو الخدمة، أي خدمة    
  .وخدمة وطنه وخدمة اإلنسانية وتدعيم حبهم ووالئهم لوطنهم

ويكـون بالمحافظـة علـى مـصادر الميـاه والثـروة       :  ـ حماية البيئة  ٣
المائية وزيادة المـساحة الخـضراء، ومكافحـة التـصحر والحـد مـن              



 ٤٢

ــة واســتخدام الغــازات الــضارة  والمبيــدات الحــشرية تــدهور الترب
 .والنفايات والمحافظة على البيئة من التلوث وزيادة الوعي البيئي

والهدف منه هـو نـشر الـوعي الـصحي وتكـوين      :  ـ األسبوع الصحي  ٤
عادات صحية في المجتمع كالوقاية من أمـراض اإليـدز وأمـراض اللثـة              

 .والفم واألسنان وغيرها

لـصحية للـشباب والمجتمـع    التوعيـة ا :  ـ أسبوع مكافحـة التـدخين    ٥
  .بشكل عام عن أخطاء التدخين وما يسببه من أذى وهالك للفرد

بالمـشاركة بالتوعيـة اإلعالميـة    :  ـ اليوم العالمي لمكافحة المخـدرات   ٦
للمجتمع عامة، حيث إنها مسئولية اجتماعيـة تـشمل البيـت والمدرسـة             

 .وزمالء الفصل وأصدقاء الحي والمجتمع كله

مـن خـالل مـشاركة جميـع القطاعـات      : لعـالمي لإليـدز    ـ اليوم ا ٧
بالتوعية الصحية والنـصح واإلرشـاد للـشباب وإرشـادهم وتـوعيتهم            

 .بأخطار السفر وعقوبة األفعال التي حرمها اهللا سبحانه وتعالى

 .)٥٧ :ص ،م١٩٩٩ ،صالح( ـ أسبوع الشجرة ٨

  : ـ المجال الثقافي ٢

ـ     فاألميـة  : شر الـوعي الثقـافي   من خالل محو األمية وتعليم الكبـار ون
من أخطر العقبات التي تواجه جهود التنميـة الـشاملة فـي المملكـة، وتعتبـر                
الجهود الخيرية مـن العناصـر األساسـية إلنجـاح هـذه البـرامج، حيـث إن                 

الكبار ومحو األمية منذ بداية الـدعوة المحمديـة إلـى هـذا اليـوم                جهود تعليم 
ر الـوعي الثقـافي يتمثـل فـي صـحوة           اصطبغت بصبغة تطوعية، كما أن نش     

المجتمع والدفاع بكل قوة عن كل ما يـشوه اإلسـالم وتعاليمـه الـسمحة عـن                 
  .طريق الغزو الفكري الهدام للشباب



 ٤٣

  : ـ المجال االجتماعي ٣

ويعد من أسمى األعمال االجتماعية     : المخيم الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن     ـ١
 .الرحمن لخدمة ضيوفالخيرية التي يقوم بها الشباب متطوعين 

حيث يتطوع الشباب فـي مـشاركة رجـال المـرور           : أسبوع المرور    ـ٢
ومساعدتهم في عملهم وتوعية وإرشاد وتوجيه السائقين بأمور تتعلق بأنظمة          

  .المرور وذلك عن طريق نشرات توزع عليهم
 ويعني مـشاركة الـشباب فـي زيـادة الرقعـة          : أسبوع زراعة الشجرة   ـ٣

البلد الكريم والمساعدة في جمال مـدينتهم ومحيطهـا         الخضراء في هذا    
 .الجغرافي

ويأتي تأكيداً لرسالة المسجد فـي المجتمـع        : أسبوع العناية بشئون المساجد    ـ٤
 .اإلسالمي وغرس القيم الدينية في نفوس الشباب والناشئة

التنظيم التطوعي للمباريات واالحتفاالت وجميع المشروعات التي تحتـاج          ـ٥
 .يم وغالباً ما يقوم بها أفراد من الكشافةإلى تنظ

زيارة المرضى بالمستشفيات وتخفيف آالم المرضى المنومين على األسرة   ـ٦
  .)٨٨ ،م١٩٩٨المناعي، (البيضاء وخاصة في األعياد والمناسبات

  :لوطني ـ المجال ا٤

ـ التطوع في الدفاع عن الوطن من خالل مشاركة الشباب في تعلم فنـون              ١
  .والدفاع عن وطنهالقتال 

ـ التطوع في الدفاع المدني للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق أو اإلنقاذ            ٢
  .وأثناء الكوارث

 : ـ معسكرات العمل ٥

وتهدف احترام العمل اليدوي وتعويد الشباب على الخدمة العامـة بـصورة            
عـن  اثة،فضــالً  ر واإلغ عملية بما تشتمل عليـه من أعمـال اإلنشـاء والتعمـي       

إيقـاظ الوعي البيئي ودفع المجتمعات إلى المساهمة في خدمـة نفـسها والرقـي              
   .بمستواها



 ٤٤

אאא
 الرعايـة االجتماعيـة داخـل المؤسـسات         ,) ١٤١٤(  نبيل محمد صادق     ،أحمد .١

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية:  الرياض ،اإلصالحية
اية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في       رع ,) م١٩٩٨(  محروس محمود    ,خليفة .٢

  . الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية,المجتمع العربي
 أنظمة الرعاية االجتماعيـة فـي المملكـة         ,)هـ١٤٢٤(الردادي، عوض بن بنيه      .٣

  .الرياض: ، مطابع أكاديمية األمير نايف العربية للدراسات األمنية,العربية السعودية
 ،مكتبـة األنجلـو المـصرية     ،  الخدمة االجتماعية ) ١٩٧٨(  شحاته   حسن ،سعفان .٤

  .القاهرة
 دار النهضة   ،ارتفاع الوعي القومي بأهمية العمل التطوعي     ) ١٩٩٩( محسن   ،سالمة .٥

   . القاهرة،العربية
 المصداقية أفضل وسيلة لجـذب المتطـوعين للعمـل          )٢٠٠٠ (الرحيم عبد ،سويلم .٦

  . قطر،االجتماعي
 دار النهضة العربية،    ، أهمية العمل التطوعي في المجتمع     ,) ١٩٩٩( حمدي   ،صالح .٧

   .القاهرة
:  القـاهرة    ، مقدمة في الخدمة االجتماعية    ,) ١٩٩٤( وآخرون   ، عبد الفتاح  ،عثمان .٨

  .مكتبة األنجلو المصرية
الوجيز في اإلدارة العامة، الـدار الـسعودية للنـشر           ،)م١٩٨٤(ا  محمد مهن  ،العلي .٩

 . األولىوالتوزيع، جدة، الطبعة

 ،مكتبة القـاهرة الحديثـة    ،  الخدمة االجتماعية كأداة للتنمية   ) ١٩٩٥(محمد   ،عيسى .١٠
  .القاهرة

الرعاية االجتماعية في الـسجون األهـداف وسـبل         ) ١٤١٠ (سعيد فالح  ،الغامدي .١١
 .مركز أبحاث مكافحة الجريمة التطوير،الكتاب السنوي،

 مجلـة الخدمـة    ،جتماعيـة المنظور اإلسالمي للخدمة اال   ) ٢٠٠٠ (عثمان ،مختار .١٢
  . الكويت،االجتماعية

  . بيروت، مؤسسة البيان،إشكاليات العمل التطوعي) ١٩٩٨( آمال ،المناعي .١٣
 نشوء وتطور الخدمات االجتماعية والعمالية في       ،وزارة العمل والشئون االجتماعية    .١٤

  .المملكة العربية السعودية
  



 ٤٥

א א
א א אא

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٦

א: א א א א א
:א

الجماعية، حيث   إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد بعدا عن األعمال         
اآلخر، وسبب ذلـك عـدم       تجتمع الطاقات وتحتشد الجهود، ويستفيد كل واحد من       

العمل المؤسسي الجماعي، الذي يقوم على الجهد المشترك إلخـراج          ترسخ مفهوم   
 ولم يعد اليوم    ,أعمال ال يستطيع الفرد القيام بها، وإن فعل فسيكون إنتاجه ضعيفاً            

مجاٌل للنزاع على أن العمل المؤسسي خير وأولى من العمل الفردي الذي ال يزال              
مين، مع أنها قد توجـد      مرضاً من أمراض التخلف الحضاري في مجتمعات المسل       

عناصر منتجة في المستوى الفردي أكثر مما تجدها حتى عند أولئك الذين يجيدون             
العمل الجماعي، وربما وجدت الكثير من األعمال التي تـصنف بأنهـا ناجحـة،              

 ونحن بحاجة إلى تحقيق التوازن، بين الـروح الفرديـة، والـروح             ,وراؤها أفراد 
المتوازنة التي ال تحيل الناس أصـفاراً، وأيـضاً ال          الجماعية، عن طريق التربية     

لهم المناخ المناسب لتنمية شخصياتهم، مـع        تنمي فيهم الفردية الجامحة، بل توفر     
تحول دون التسلط وتنمية المبادرة الذاتية وترسيخ مبدأ         اختيار أساليب العمل، التي   

  .)١٣١:صم، ١٩٩٩فضل، (  الشورى
في بناء المجتمع، لكن بشرط قيامه بـدوره        إن الفرد هو العنصر األساسي      

هـي أمـة     األكمل وهو تعاونه مع بقية أفراد المجتمع، واألمة بتعاون أفرادهـا،          
ثـم   الرياده، ألن تعاونهم يضيف كل فرد إلى اآلخر، إضافة كيفية وكمية، فمـن            

المؤسـسي    وإن العمـل   ,تتوحد األفكار والممارسات من أجل تحقيق رسالة األمة       
والجماعية، التي   منها أنه يحقق صفة التعاون    : زايا عدة عن العمل الفردي    يمتاز بم 

وتعـاونوا علـى البـر      ( :تعـالى  حث عليها القرآن الكريم، والسنة النبوية، بقوله      
صـلى اهللا   -، وقول الرسول    )٢ ،المائدة)(والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان     

المـؤمن للمـؤمن    : "، وقولـه  )رمـذي رواه الت "(يد اهللا على الجماعة   :"-عليه وسلم 



 ٤٧

، والعبادات اإلسالمية التـي تؤكـد       )البخاري ومسلم " (كالبنيان، يشد بعضه بعضاً   
الجماعية، والتعاون، وكل ذلك يبعث رسالة لألمـة مفادهـا أن الجماعـة،              معنى

  أما العمل الفردي فتظهر فيـه الـسمات البـشرية          ,والعمل الجماعي، هو األصل   
الضعف، في جانب، والغلو في جانب واإلهمال في جانـب          من   لصاحبه، واضحة 

األفراد، باعتبار أن الكمـال      بقدر من الضعف والقصور في عمل       وقد يقبل  ,آخر
( ,عزيز، لكن ال يقبل المستوى نفسه من القصور في العمل الجمـاعي المؤسـسي             

  .)٧٤ :صم،١٩٩٧العبدة،
א: א :מ
شكل من أشكال التعبير عن التعاون بين الناس، أو ما          : العمل المؤسسي هو    

يطلق عليه العمل التعاوني، والميل بقبول العمـل الجمـاعي وممارسـته، شـكالً         
ومضموناً، نصاً وروحاً، وأداء العمل بشكل منسق، قائم علـى أسـس ومبـادئ              

ع يـوز  التجمع المنظم بلوائح  :  ويمكن تعريفه، بأنه   ,وأركان، وقيم تنظيمية محددة   
العمل فيه على إدارات متخصصة، ولجان وفرق عمل، بحيـث تكـون مرجعيـة              
القرارات فيه لمجلس اإلدارة، أو اإلدارات في دائرة اختصاصها؛ أي أنها تنبثـق             

 :صم،١٩٩٧المـسلم، (,مل المؤسـسي  من مبدأ الشورى، الذي هو أهم مبدأ في الع        
١٠٤(.  

ى تحسين األداء وفعالية    كل تجمع منظم يهدف إل    : ويمكن تعريفه أيضاً بأنه     
عمـل،   العمل لبلوغ أهداف محددة، ويقوم بتوزيع العمل على لجان كبيرة، وفرق          

وإدارات متخصصة؛ علمية ودعوية واجتماعية، بحيث تكون لها المرجعية وحرية          
  .)٣٤ :ص ،م١٩٩٩ ،بالل( اتخاذ القرارات، في دائرة اختصاصاتها 

  



 ٤٨

א: א :א
إن مجرد ممارسة العمل من خالل مجلس إدارة، أو من خالل جمعيـة أو              
مؤسسة خيرية ال ينقل العمل من كونه عمالً فردياً إلى عمل مؤسسي، فكثير مـن               
المنظمات والجمعيات الخيرية التي لها لوائح وأنظمة، ومجالس إدارات وجمعيات          

إال فالنـاً    أو الجمعية ال تعني   عمومية، إنما تمارس العمل الفردي، إذ أن المنظمة         
 ،والذي يملك زمام األمور والتـصرف بـالموارد         فهو صاحب القرار،   ،من الناس 

 وإن أهمية العمل    ,وهذا ينقض مبدأ الشورى الذي هو أهم مبدأ في العمل المؤسسي          
  : المؤسسي تكمن في مجموعة من السمات والخصائص، التي تجعله مميزاً، منها 

اون والجماعية، الذي هو من أسمى مقاصـد الـشريعة          تحقيق مبدأ التع   -١
  .اإلسالمية المطهرة

االستقرار النسبي للعمل، في الوقت الذي يخضع فيه العمـل الفـردي             -٢
للتغيير كثيراً، قوة وضعفاً، أو مـضموناً واتجاهـاً، بتغييـر األفـراد             

  .واختالف قناعاتهم
 .تحقيق التكامل في العمل -٣
 الذاتيـة، بوضـع معـايير محـددة،         القرب من الموضوعية أكثر من     -٤

 .وموضوعية للقرارات
 .دفع العمل نحو الوسطية والتوازن -٥
 .توظيف كافة الجهود البشرية، واالستفادة من شتى القدرات اإلنتاجية -٦
 .ضمان استمرارية العمل -٧
 .عموم نفعه ألفراد المجتمع، لعدم ارتباطه باألشخاص، بل بالمؤسسات -٨
اسبها، وكيفية االسـتفادة مـن منجـزات        مواجهة تحديات الواقع بما ين     -٩

العصر، دون التنازل عن المبادئ، وهذا الغرض ال يقوم به مجرد أفراد            
  .ال ينظمهم عمل مؤسسي



 ٤٩

ينقل من محدودية الموارد المالية إلى تنوعها واتساعها، فتتعدد قنـوات            - ١٠
اإليرادات، ويعرف العمالء طريقهم إلى المؤسسة، عن طريق رسميتها         

 .)١٤٤:صم، ٢٠٠٢العدلوني،  ( اومشروعيته
االستفادة من الجهود السابقة، والخبـرات المتراكمـة، بعـد دراسـتها             - ١١

 .وتقويمها
يضمن العمل المؤسسي عدم تفرد القائـد، أو القيـادة فـي القـرارات               - ١٢

 .المصيرية، المتعلقة بالمؤسسة
يحافظ العمل المؤسسي على االستقرار النسبي، المالي واإلداري، مـن           - ١٣

، )سياسات وقواعـد وإجـراءات    ( مجموعة من نظم العمل،      تباعإخالل  
 .تعمل على تحقيق األهداف، بما يتفق مع رؤية المؤسسة

يضمن العمل المؤسسي، بأن جميع العاملين ملتزمون بمنظومة من القيم           - ١٤
والمبادئ يتمحور حولهـا أداؤهـم وسـلوكهم وعالقـاتهم الوظيفيـة            

 .واإلنسانية
اد اإلدارة، في اختيار أفـضل األسـاليب        يضمن العمل المؤسسي اجته    - ١٥

 .النظرية واإلدارية، لتحقيق، أو تقديم أفضل مستويات للخدمة
البشرية، من   يضمن العمل المؤسسي، أن يدعم المؤسسة بأفضل الموارد        - ١٦

 سياسة منظـوره، فـي االختيـار والتوظيـف والتـدريب            إتباعخالل  
 .والـتأهيل، تحقيقاً للتنمية المهنية المستمرة

ؤكد العمل المؤسسي، جاهزية المؤسسة، في تقديم القيادات البديلة فـي           ي - ١٧
وقت الضرورة والطوارئ، حينما تدخل المؤسسة في أزمـة تـستدعي           

 .التغيير والتبديل
التجارب الكثيرة تؤكد أن العمل الذي يبنى بناء مؤسسياً، ينتج أضعاف            - ١٨

 .العمل الذي يبنى بناء فردياً
هداف، وينظم العمل؛ ألنه يجبر على إيجاد       العمل المؤسسي، يوضح األ    - ١٩

 .التخصصات، وبالتالي يجبر العاملين على الوضوح وتحمل المسؤولية
اكتساب صفة الشرعية للمشاريع، والبرامج التابعة للمؤسسة، مما يفـتح           - ٢٠

ــن ا  ــراً مـ ــا كثيـ ــسهل أمامهـ ــادين، ويـ ــة  لميـ سياسـ
 .)٦١:صم،٢٠٠٣،الصباب(االنتشار



 ٥٠

מ:א אא מ א :א
طبيعة المجتمعات اإلسالمية المعاصرة عامة، وعـدم ترسـخ العمـل            .١

 المؤسسي في حياتها؛ لما اعتراها من بعد عن الدين، أدى إلى تأصـل            
الفردية، وضعف الروح الجماعية، والحوار والمناقشة والمشاركة، وِلما        

والنجاح،  خذ بأسباب الفاعليةحّل بها من تخلف حضاري، أقعدها عن األ       
  .فأصابها التأخر وتبدد الطاقات

ضعف الملكة اإلدارية لدى كثير من العاملين في القطاع الخيري، بسبب            .٢
إهمال العلوم اإلنسانية التي استفاد منها الغـرب، وهـذا ممـا ورثـه              

 وقد أدى هذا الضعف إلـى الجهـل بالعمـل           ,عن مجتمعاتهم  العاملون
نجاحه فتالشت الخطط، وأغلقت دراسـة       ه، وأسباب ومقومات المؤسسي

األهداف وإقامة المشاريع، وصار العمـل مجـرد ردود أفعـال غيـر             
   .مدروسة، أو عواطف غير موجهة

المؤهلة، ما   الحاجة الماسة إلى انتشار اإلعمال الخيرية، مع قلة الطاقات         .٣
 والغفلـة   الكيف، حدا بكثير من القائمين عليها إلى التركيز على الكم، ال         

والكيـف، وتحقيـق     عن قدرة العمل المؤسسي على الموازنة، بين الكم       
   .أكبر قدر منهما

قيـام   مجـرد  الخلط بين العمل الجماعي والعمل المؤسسي، والظن بأن        .٤
الجماعة يعني عمالً مؤسسياً، فـي حـين أن كثيـراً مـن التجمعـات               

ورى، والمؤسسات، ال يصدق عليها حقيقة هذا الوصف؛ النعـدام الـش          
   .ووجود المركزية المفرطة في اتخاذ القرار

حداثة العمل الخيري العربي المعاصر؛ فإنه إذا ما قورن عمره بعمـر             .٥
 .)٩٩:ص ،م٢٠٠٠ ،سويلم(المؤسسات الغربية فإنه قصير جدا 

  
  



 ٥١

א: א :א
، وخاصـة   توفر القناعة الكافية بهذا األسلوب من العمل، بإدراك ضرورته         .١

في زمن القوة، وبمعرفة مزاياه وثمراته، وفهم مقومات نجاحه للوصول به           
   .إلى المستوى المطلوب

صدور القرارات عن مجالس اإلدارة، أو اللجان ذات الصالحية، حرصـاً            .٢
على خروجها من أدنى مستوى ممكن؛ لتكون أقرب إلى الواقعية وقابليـة            

 الفرد، أو المـدير؛ فإنـه يـستمد         التنفيذ، وال يجوز أن يكون المصدر هو      
 من المجالس، ال العكس، ويجب أن تملك المجالس         -هو أيضاً -صالحياته  

   .واللجان صالحية مراجعة قرارات المديرين، ونقضها عند الضرورة
واحدة، محكومة   أن تكون مجالس اإلدارة أو اللجان غير محصورة في بيئة          .٣

ثر على طبيعة اتخـاذ القـرار،       بأطر تنشئة وتربية وتفكير محددة، مما يؤ      
فوجود أفراد من بيئات مختلفة ضمن هذه المجالس، يثري العمل المؤسسي           

 .بتوسيع أنماط التفكير، وتعدد طرق التنفيذ
أن تسود لغة الحوار، حتى تتالقى اآلراء للخروج بأفضل قـرار، وأيـضاً              .٤

  .)٨٩:صم،١٩٩٩ ،فضل( ,خضع الرأي الشخصي لرأي المجموعةحتى ي
د ثوابت ومنطلقات مشتركة للعاملين في المؤسسة تكون إطاراً مرجعياً          تحدي .٥

   .لهم، توجه خطة العمل، وتناسب المرحلة والظروف التي تعيشها المؤسسة
التسامي عن الخالفات الشخصية، وتقديم المصلحة العامة على المـصلحة           .٦

الشخصية، وهذا يتم بتحسين االتصال والتواصل، بـين أفـراد المؤسـسة            
 وهـذا   ,ضهم مع بعض، وبينهم وبين سائر العاملين في الحقل اإلسالمي         بع

أساس قوي للنجاح، ففي استفتاء لعدد من القياديين النـاجحين، اتـضح أن             
الصفة المشتركة بينهم هي القدرة على التعامل مع اآلخرين، ولن يتم ذلـك             

خـرين  ألحد ما لم تترب أنفسنا على العدل واإلنصاف، ومعرفة ما لدى اآل           
من حق، ومحاولة فهم أطرهم النفسية من خالل نظرتهم هم ألنفسهم، ال من             

   .خالل نظرتنا نحن
  



 ٥٢

االعتدال في النظرة لألشخاص؛ فال يصل األمـر حـد الغلـو والتقـديس               .٧
لألفراد، وإضفاء هالة على بعض األشخاص تؤثر في مـدى اسـتعدادهم            

 الشخـصي، وهـؤالء     لمناقشة رأيهم، أو احتمال رفضه، مع بقاء االحترام       
 وكـأن   ,يشكلون ضغطاً على العمل المؤسسي وتوجيهاً غير مباشر لآلراء        

رضـي  - حين عزل خالد بن الوليد       - رضي اهللا عنه     -هذا ما أراده عمر     
   . خشية تعلق الناس به، وربطهم النصر بقيادته-اهللا عنه

  

يتطلـب  إتقان التخطيط، وتحديد األهداف لتنفيذها، وتوزيع األدوار، وهـذا           .٨
مستوى جيداً، في إعداد القادة والمسئولين، وتدريب العاملين مع االسـتفادة           
من كل اإلمكانات، وتوظيـف جميـع الطاقـات، بعـد التعـرف عليهـا               

  .)١٢٢:م، ص١٩٩٧العبدة،(جيداً
  

א: :א
  

العمل، مـن الفرديـة إلـى       إن العمل المؤسسي ذو أهمية بالغة؛ ألنه ينقل         
الجماعية، ومن العفوية إلى التخطيط، ومن الغموض إلى الوضوح، ومن محدودية           

الواسـع، ومـن     الموارد، إلى تعددية الموارد، ومن التأثير المحدود، إلى التـأثير         
الوضع العرفي، إلى الوضع القانوني، وال بد أن تتوفر مجموعـة مـن الـصفات               

االنفتـاح  : ن تبدأ بالعمـل المؤسـسي، مـن أهمهـا         والعناصر ألي جهة تريد أ    
اإليجـابي،   ، والنضوج، والعزم والتوكل على اهللا تعـالى، والتفكيـر         )المنضبط(

والمهارات اإلشرافية الالزمة، وينبغي أن تتوفر عشرة عناصر مهمة للبـدء فـي             
  ـ:رحلة البناء المؤسسي وهي 

  

  .وضوح الفكرة التي قامت من أجلها المؤسسة 
ة المؤسسة، والحصول على الترخيص القانوني لبـدء العمـل وفـق            مشروعي 

  .شروطه
 .وجود قيادة مؤهلة ومحترمة وقادرة ومتحمسة ومتفرغة لهذا العمل 



 ٥٣

توفر رأس المال الكافي، من مصادر تمويل ذاتية ومتنوعـة ومـستمرة مـع               
 .الحفاظ على االستقاللية بالتصرف، ووجود نظام مالي ومحاسبي دقيق

ة جيدة للمؤسسة، في نظر العاملين بها والمتعاملين معها وفي نظر           إيجاد سمع  
 .منافسيها

أهـدافها،   قدرة المؤسسة على اتخاذ قراراتها دون تدخل خـارجي، وتحقيـق           
 .والتغلب على الصعوبات، وإجبار اآلخرين على مسايرتها

 .جذب عدد كاف من العاملين األكفاء المنجزين والمتحمسين والمقتنعين 

وائح وأنظمة عمل محددة وواضحة ومتفق عليهـا وموثقـة ومدونـة            وجود ل  
 .ومعروفة لكل الجهات المعنية والمتعاملة معها، ومتناسبة مع أهداف المؤسسة

وجود خطط وبرامج محددة وواضحة ومدروسة ومتفق عليها وموثقة ومكتوبة           
 .ومعروفة للجهات المعنية التي ستتعامل معها

بعة والتقويم المستمر للتأكد مـن سـالمة التخطـيط          وجود نظام للرقابة والمتا    
 .)١١٥ :صم، ١٩٩٧ ،المسلم( والتنفيذ 

 

א: ، א :א
أن أي بناء ال يقوم إال إذا ارتكز على أركان أساسية متينة، وكلما كانت هذه               

 واالرتقاء طبقة بعـد     األركان قوية كلما كان البناء قوياً، ويؤدي ذلك إلى االرتفاع         
متينة،  أخرى، فكذلك بناء المؤسسات، والمنظمات، ال تقوم إال على أركان أساسية          

وحول مكونات البناء المؤسسي، نـستطيع حـصر         ,يرتكز عليها بناؤها المؤسسي   
الخيريـة، فيمـا     وتلخيص وتعريف مكونات وعناصر البناء المؤسسي للمنظمات      

  -:يلي
   -:  البناء التنظيمي-١

لكل منظمة بناء تنظيمي، يوضح تقسيم النشاطات واألعمـال والواجبـات           
واألقسام واإلدارات، وتستلزم عملية البناء التنظيمي، تحديد أهداف المنظمة، ثـم           
تحديد أوجه النشاطات المختلفة في العمل المطلوب، وتحديد العمليات المطلوبة في           



 ٥٤

وظائف في كل عملية، مع تحديد      كل نشاط وتجميعها في وحدات إدارية، وتحديد ال       
واجبات كل وظيفة، والمؤهالت المطلوبة في شاغلها، وتعيين األفـراد وتكلـيفهم            

الالزمة، لكي يتمكنوا من ممارسة الواجبات       بالوظائف المطلوبة ومنحهم السلطات   
الملقاة على عواتقهم، وتحديد العالقة بينهم، مع توفير التـسهيالت واإلمكانيـات            

ما، وجود الهيكل التنظيمي وما      عمل، ويتضمن البناء التنظيمي، لمنظمة    الخاصة بال 
يتطلبه من وضوح التصميم والمفهـوم الـذي بنـي عليـه، ووضـوح األدوار               

 باإلضافة إلى وجود المنـاخ      ,والمكافأة والمسؤوليات والصالحيات وجهة المساءلة   
ية ووجود اعتبارات   التنظيمي، والمتمثل في درجة جيدة لالستقاللية والحركة الذات       

لإلبداع وتشجيع األداء الجيد، مع الشفافية والصراحة في النقـد، والنقـد الـذاتي              
التنظيمي، في كونه أداة رئيسة تـساعد اإلدارة علـى           البناء، وتكمن أهمية البناء   

 وهو يوفر   ,تنظيم وتنسيق جهود العاملين للوصول إلى أهداف متفق عليها، مسبقاً         
فيه األفراد، ومن خالله يتم التوحيد، أو التفاعل بين الجهـود            اإلطار الذي يتحرك  
 كما يساهم البناء التنظيمي فـي تحقيـق أهـداف           ,في المنظمة  واألنشطة المختلفة 

 تكلفة، وذلك من خالل توزيع الموارد المادية والبشرية، بشكل أمثل          المنظمة بأقل 
  .)٦٦ :صم، ٢٠٠٢العدلوني، (

  

  -:الكفاءة المؤسسية  -٢

المتاحة لتحقيق   مواردها وتعرف بأنها فاعلية المنظمة وكفاءتها في استخدام        
، والكفـاءة   )Effectiveness(الفاعليـة     وهنـاك فـرق بـين      ,أهدافها بشكل أمثل  

)Efficiency(   ،فالفاعلية تعرف بأنها عمل األشـياء الـصحيحة ،)Doing right 

things( ل جيـد،  ، وأما الكفاءة فتعرف بأنها عمل األشياء بـشك)Doing things 

well(,        وتتضمن الكفاءة   , وكل هذه المعاني مقصودة في تعريف الكفاءة المؤسسية 
أما ,وفاعلية التنفيذ، وفاعلية التقويم، وفاعلية االتصاالت     ،فاعلية التخطيط : المؤسسية

وضع الخطط واألهداف واالستراتيجيات ألنشطة المنظمة      : فاعلية التخطيط فتشمل  



 ٥٥

 مع القدرة والكفاءة والمرونة في التخطيط، وتوجيه الموارد المحدودة،          المستقبلية،
للمنظمة، واستيعاب المـستجدات البيئيـة المختلفـة،         لتنفيذ األنشطة اإلستراتيجية  

 قدرة المنظمة علـى     : وأما فاعلية التنفيذ فتشمل    ,المستهدفة وشمولها لكافة الفئات  
 وامتالك نظام تطبيقي صارم، مع األخذ       األنشطة والبرامج بدقة وقوة وكفاءة،    تنفيذ  

للعمـل، ولـيس عمـل       بعين االعتبار المتغيرات المحيطة بالمؤسسة، والتخطيط     
التخطيط فقط، مع توفر ضمانات كافية للتنفيذ الجيد، أما فاعلية الرقابة والمتابعة،            

القدرة على متابعة تحقيق األهداف، ووضوح المعايير والمقاييس، كأساس         : فتشمل
رقابة، ووجود نظام واضح وفعال للرقابة، مع وضوح آلية المتابعـة الميدانيـة             لل

  أمـا فاعليـة    ,للعمل، والقدرة على تصحيح المسار عند اكتشاف الخلل        والدورية
انسيابية حركة المعلومات من القمة إلى القاعـدة، ووضـوح          : االتصاالت، فتشمل 

واالتـصاالت   المشاركةطرق االتصال داخل المؤسسة، ووجود مناخ مشجع على         
 :صم،  ١٩٩٩ ،بـالل ( .المفتوحة، ودعم وإسناد قيادة المنظمة لنظم االتـصاالت       

١٤٤(.  
  

  -:القيادة الفاعلة -٣

األهـداف،   ويقصد بها قدرة القيادة على ابتكار الرؤى البعيدة، وصـياغة         
 ,ووضع االستراتيجيات، وتحقيق التعاون، وتحفيز الطاقات، مـن أجـل العمـل           

 الفاعلة هي التي تصوغ الرؤى للمستقبل، آخذة في االعتبـار المـصالح             والقيادة
المشروعة لجميع األطراف المعنية، وتضع إستراتيجية راشدة فـي اتجـاه تلـك             
 الرؤى، مع ضمان دعم مراكز القوة الرئيسة للعمل من حولهـا، إليجـاد الـدافع              

هـا العـام، ال تهـتم     والقيادة في مفهوم,للتحرك إلى األمام باتجاه تحقيق األهداف 
بالنظام والنمطية، بقدر ما تهتم بالحركة والتغيير، لذا فهي تركـز علـى ثـالث               

تحديد االتجاه والرؤية، وحشد القوى تحتها، والتحفيز وشحذ        : عمليات رئيسية، هي  
فـي المنظمـة      والبد أن يمتلك الفريق القيادي     ,الهمم من أجل تحقيق تلك الرؤية     

االستراتيجيات، وأن يكـون      وكفاءة جيدة في مجال وضع     مهارات قيادية وإدارية  



 ٥٦

حساسا للمتغيرات المؤثرة على المنظمة، مع وضوح فـي األولويـات والخطـط             
 :صم،١٩٩٧المـسلم، (.التنفيذية، والتطوير المستمر للكوادر العاملة في المؤسسة      

١٢٥(.  
  -:  إدارة الموارد البشرية والمالية-٤

، عملية توظيف، وقيـادة العـاملين، لتحقيـق         إدارة الموارد البشرية تعني     
الظروف التي تمكن العاملين من األداء، ثـم تقـويم          مع االهتمام بتهيئة    هداف  األ

األداء لتحديد االحتياجات التدريبية والتطويرية، ومكافأة األداء المتميز، وتحفيـز          
وارد التي   والعنصر البشري يعد من أغنى الم      ,العاملين لمزيد من التفوق في األداء     

أو   ألن قوة أي منظمة تستمد من قوة رجالها، ال من قوة خططها            ،تمتلكها المنظمة 
لوائحها وأنظمتها، أو مواردها المالية، وال سيما إذا وجدت القوة البشرية المدربة،            

 ،الخيرية، أي المؤسسة   التي تستطيع تسخير هذه اإلمكانات لتحقيق أهداف المنظمة       
طاب واختيار العاملين، والقيادة تعني تهيئة وتشمل، تـوفر         استق: فالتوظيف يشمل 

المعايير الواضحة في اختيار الموظفين وفي قياس فاعليتهم وكفاءتهم، ومشاركتهم          
في اتخاذ القرارات والتعاون مع بعضهم في اإلدارات واألقسام مع الدقة في تحديد             

 وتأتي  , في المنظمة  وتنفيذ برامج التدريب، وتحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي       
غيره في الدرجة الثانية بعد أهميـة        أهمية الموارد المالية، في العمل الخيري، أو      

 ألن العنصر البشري، هو الذي يسخر المـال فـي أغراضـه             ،الموارد البشرية 
خطة واضحة لتوفيرها وكفايتها في      المختلفة، وتشمل إدارة الموارد المالية، وجود     

زنات بما يحقق الخطط التنفيذية، ودقة نظـم المحاسـبة          المنظمة مع وضوح الموا   
وضبط المصروفات وإدارة مالية تؤكد الجدوى من المشروعات مع وجود نظـام            

  .)١٦٩ :ص ،م٢٠٠٣ ،الصباب(  .مالي فعال يرصد المؤشرات المالية



 ٥٧

  -: الكفاءة التسويقية-٥
ويقصد بها وجـود الخطـط التـسويقية والترويجيـة ألنـشطة المنظمـة           

ومشروعاتها، مع وجود برنامج فعال لتكريس العالقات اإلنسانية وتنشيط العالقات          
على احتياجـات    الخارجية، ووجود شبكة متينة من العالقات المؤسسية، والتركيز       

الفئات المستهدفة، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور مقارنة بـاآلخرين، ووجـود           
دفين، مع المعرفة الشاملة بالمنافسين     قاعدة بيانات شاملة عن العمالء وسائر المسته      

طبيعـة ونوعيـة خـدماتهم       والمؤثرين على أنشطة المنظمة، ومعرفة وافية عن      
وتميزهم، ومعرفة قطاعات الجمهور، وترتيبها حسب األهمية، ومعرفـة البيئـة           

المنظمة، ومعرفة مدى تقبـل الجمهـور        الحكومية واالجتماعية المؤثرة على أداء    
  .)٨٣:صم، ٢٠٠٢العدلوني،(. من المنظمةللخدمات المقدمة

 -: أنظمة وأساليب العمل-٦
هي مجموعة السياسات والقواعد واألساليب واإلجراءات التي تحكم نـشاط          

  -:المنظمة لتحقيق أهدافها، وتتكون من
 -:(Policies) السياسات  -أ 

وقد درج على تسميتها باللوائح، وهي المقررات واألحكام الشمولية، التـي           
ا اإلدارة العليا في المنظمة، بما في ذلك وضع معايير األداء وحدود            تعتمده

في كل نشاط من أنشطة المنظمة، ويتم االسـتناد إليهـا، وفـي              التصرف
   .إطارها، ووضع واعتماد، قواعد وأساليب وإجراءات العمل لكل نشاط

 -:(Rules & Methods)القواعد واألساليب   -ب 
وتنطبق  ط محدد، وتنبثق من السياسات    وهي أسس ومبادئ ثابتة تتعلق بنشا     

على اإلجراءات، وهي معايير عملية وتنفيذية، تحدد كيفية التصرف فـي           
 ففي حين يذكر كل إجراء الخطوات اإلجرائية المسئول         ,تطبيق اإلجراءات 

تعليمات وتوجيهات، تحـدد     عن تنفيذ كل منها، تضيف القواعد واألساليب      
في ظـرف معـين، والقيـود        سهيل العمل الوسائل والتقنيات المستخدمة لت   

 ويمكن للقواعد واألساليب أن تتطـور       ,والحدود الموضوعة لهذا االستخدام   



 ٥٨

 - حتمـا -بتطور المنظمة دون أن يحصل أي تغير في السياسات، إال أنها    
  .تتأثر بتطور هذه السياسات وتنعكس حتما على اإلجراءات

  -:(Procedures) اإلجراءات  -ج 
اإلجرائية المطلوب إتباعها والتقيد بها كلمـا نـشأت         وهي سرد الخطوات    

سـردها   نفس الحاجة إلى تحقيق عمل أو هدف من أهداف المؤسسة، ويتم          
المـستخدمة،   حسب تتابع العمل الفعلي، مع ذكر وسـائل وأدوات العمـل          

وال ثغرات، مع تسمية المسئول عـن        والربط بين الخطوات دون ازدواجية    
 تخرج عن إطار السياسات والقواعد واألساليب       تنفيذ كل خطوة، ويجب أال    

  .المعتمدة
 -:(Steps) الخطوات  -د 

هي التي تمثل عمال مسئوال، في سلسلة العمليات التي يتكون منها اإلجراء،            
وتشمل كل خطوة تحديد الشخص المسئول عن العمل بـشكل واضـح، ال             

عمـل  يترك مجاال لسوء التفسير، أو التهرب من المسؤولية، مع تحديـد ال           
  .)٩٧:صم،١٩٩٧،العبدة(.مستخدمة لتنفيذه من نماذج وأجهزةواألدوات ال

  
א: א א :א

א א א א א :א
تمثل المنظمات غير الحكومية مجموعـة مـن المنظمـات والمؤسـسات            

  :المهام المختلفة والتي تتسم بجملة من الخصائص منها والجمعيات المتنوعة ذات 
  . وأن تحكم نفسها من خالل مجلس أمناء،أن تنشأ مستقلة عن الدولة -
أو  أن تستفيد من الصدقات والهبات النقدية من قبـل األفـراد والـشركات             -

  .التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب والتركات
أو  منافع تستفيد منها فئات خاصة    أن تكون أدوات جلب منافع لآلخرين أي         -

  .جميع الناس
  .أن ال تكون مؤسسة ربحية -



 ٥٩

  .تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة -
الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحـرك والمبـادرة لمجـالس              -

في كل زمـان أولويـات العمـل         المؤسسات لتقرر  األمناء التي تدير هذه   
  .ومواطنه

سات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى العاملين خاصة         ارتباط مؤس  -
كما ،على مستوى المتبرعين بالعمل وبعض قيادات العليا لهذه المؤسـسات         

تتسم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكوميـة بأنهـا أكثـر كفـاءة           
   .وخدماتها أكثر جودة من المؤسسات الحكومية

من العمل التبرعي والذي يعتبـر      حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير        -
  .أغلى عناصر اإلنتاج في االقتصاديات الغربية

تتلقى المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكاال مختلفـة كاإلعفـاءات            -
الضريبية واإلعفاءات في الرسوم كما تتلقى منحا من الحكومة المركزيـة           

  .إضافة إلى دعم السلطات المحلية
في المجتمعات الغربيـة الحديثـة تحظـى جميـع     طبقا للتشريعات المدنية   -

بالشخصية االعتبارية إضافة إلى ضرورة الحصول       منظمات القطاع الثالث  
  .على إذن السلطة اإلدارية المختصة عند التأسيس واالستثمار لها

والتمتـع   الـذاتي القيام على أساس مبادرات أهلية واالعتماد على التمويل          -
ــتقالل اإلداري  ــدد اوباالســ ــال  تعــ ــشطة واألعمــ ألنــ

 .)٤٥:م،ص١٩٩٦العلي،(.والمشروعات

  
  
  
 

  



 ٦٠

א: א א :א
تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق أهـدافها مـن            

وتعليميـة    خيرية وصحية  ،خالل قيامها بنشاطات ذات النفع العام في مجاالت عدة        
ة ورياضية ودينية، تشكل في مجموعها المجال الحيوي للنشاط التطـوعي           وترفيهي

ال تجـاري    حيث تنتج الخدمات وتساهم أحيانا في إنتاج السلع في جو         , والخيري  
كما تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل اإلنساني، يعمل فيها الناس , وال ربحي   

, ين عـن اإلدارة الحكوميـة       باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقل     
ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن إستراتيجية عمل تلقـائي تطـوعي           

 وتختلف مجاالت نشاط عمل المنظمات غير الحكوميـة بـاختالف           ,ذاتي التنظيم 
ذلك أنها تركز على عدد كبيـر مـن االهتمامـات    , أهدافها ووسائلها واهتماماتها    

كـذلك  ,صحية والبيئة واإلنسانية على اختالف أنواعها       االقتصادية واالجتماعية وال  
منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع خارج الحدود الوطنية، ومنها من             

 والمطالعة في أدبيات العمل الخيري والتطوعي، تشير إلـى    ,يكون نشاطها عالميا    
ين األخيـرين   أن التزايد العددي الهائل في عدد المنظمات غير الحكومية في العقد          

من القرن الماضي صاحبه تنوع في الوظائف واألدوار واألنشطة اإلنمائية التـي            
تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، فباإلضافة إلى األنشطة اإلنمائية األساسـية           

أصبحت المنظمـات غيـر     ،كالصحة والتعليم وتوفير الحاجات اإلنسانية األساسية     
 البيئة والعدالة االجتماعيـة والمـرأة وحقـوق         الحكومية تهتم بقضايا جديدة مثل    

والمشاركة من جانب األفراد في عمليـة اتخـاذ         ،ونشر القيم الديموقراطية  ،اإلنسان
  .القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية

  
  
  
  
  
  



 ٦١

א :א
يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية، فكلما أمكن التغلـب           

لى مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من مصادرها المختلفة، كلما اسـتطاعت            ع
هذه المنظمات أن تحقق الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات الميدانية             
التي طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من أهم المشاكل             

امة يتم تمويل المنظمات مـن ثـالث         وبصورة ع  ,التي تعاني منها هذه المنظمات    
والتمويل الـذاتي مـن خـالل       ) حكومي(مصادر أساسية تتمثل في التمويل العام       

مساهمات واشتراكات األعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة األنـشطة          
أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخـارجي ممـثال فـي            ,المولدة للدخل   

   .)٨٩:، ص٢٠٠٣ ،الصباب( .نية،تقدمها دول أو منظماتمعونات نقدية أو عي
  

  
  

א א א א −:א

  -: مشكالت تتعلق بالبنية التنظيمية- ١
  

ضعف البناء المؤسسي بشكل عام وسيطرة بعـض األفـراد علـى األنـشطة              
  .والتمويل

  .نظمةضعف التوافق بين الهياكل اإلدارية وأهداف الم 
 .المقرات غير المالئمة ألنشطة المنظمة 

 .عدم وجود فروع للمنظمة في المناطق الريفية والنائية 

 .عدم وضوح المهام والصالحيات اإلدارية ألفراد المنظمة 

 .المركزية وضعف مبدأ التفويض 

  
  
 



 ٦٢

  -: مشكالت في القيادة واإلدارة- ٢

 .ضعف أهلية أكثر مجالس إدارة المنظمات 

 .مج التدريبية لقيادات المنظمةضعف البرا 

 .التدخالت الخارجية في قرارات وأعمال المنظمة 

 .تسييس عمل بعض المنظمات الخيرية وانحرافها عن مسارها الحقيقي 

 .ضعف الرقابة والتقويم المستمر ألعمال المنظمة 

 .ضعف المعايير الرقابية المرتبطة برسالة وأهداف المنظمة 

 .لمتنوعةضعف البرامج المتخصصة وا 

 .القصور في معلومات البحوث الفنية المتعلقة بأنشطة المنظمة 

 .ضعف األرشفة والتوثيق واإلحصاء وعدم توفر قاعدة البيانات 

 .ضعف التقنية وضعف استخدام الحاسب اآللي وبرامجه في أعمال المنظمة 

 .وجود المحاباة في صرف المساعدات للمحتاجين 

 . المنظمةضعف التنفيذ وكثرة الشكاوى ضد 

 .)١٣٣ :ص ،م١٩٩٩ ،بالل( .انعدام التنسيق مع المنظمات األخرى 
 

 -: مشكالت في الموارد البشرية- ٣
  .عدم توفر الكادر المؤهل والمتخصص 
 .نقص الخبراء والفنيين 

 .قلة الدورات والبرامج التدريبية 

 .ضعف نظام األجور والمكافئات 

 . األداءعدم اعتماد المكافئات والترقيات على كفاءة 

 .قلة المتطوعين في العمل الخيري، وضعف االهتمام بهذا القطاع 
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 -: مشكالت الموارد المالية- ٤
  .محدودية الموارد المالية 
 .عدم استثمار موارد المنظمة الفائض عن حاجتها التشغيلية 

اعتماد الموارد المالية أساساً على التبرعات والهبات، وعدم الـسعي لتكـوين             
تمد عليها المنظمة، في اإلنفاق الدائم وغير المشروط على أنـشطتها           أوقاف تع 

 .من قبل المانحين
 .عدم توفر الخبرات الكافية في المجال المالي 

 .ضعف الرقابة المالية 
 .)١١٤:صم، ١٩٩٦،العلي( . مبدأ الشفافية في التعامالت الماليةإتباعضعف  

 
 -:المنظمة مشكالت في برامج التسويق والترويج ألنشطة - ٥

  .ضعف أساليب االتصال بالمجتمع 
 .ضعف الترويج اإلعالمي ألنشطة المنظمة 
 .عدم وضوح أهداف المنظمة لكثير من الجمهور الذي تتعامل معه 
 .الظهور الموسمي والركود بقية العام 

 
 -: مشكالت في األنظمة واللوائح وأساليب العمل- ٦

  .عدم تطور األساليب واللوائح الداخلية 
 . وجود أدلة مكتوب توضح إجراءات تنفيذ المشاريععدم 

 
  -: مشكالت في اإلستراتيجية والرؤية والرسالة- ٧

 .غموض قيم وأهداف المنظمة عن أعضاء مجلس اإلدارة 

 .تبني أهداف قد تعجز المنظمة عن تحقيقها 
 .)١٨٧:صم، ٢٠٠٢المرهضي،(,ف التخطيط ألنشطة وموارد المنظمةضع 
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 ضوعية التي تعيق المنظمات الخيرية عن ممارسة أنشطتها        المشكالت المو  - ٨
 -:الخيرية

  .ضعف اإلعالم الداعم ألعمال المنظمات الخيرية والترويج لها 
  .ضعف الدعم والتمويل الحكومي 
 .تغير الظروف المحيطة بمعدل أسرع من تعديل أهداف المنظمة 

 .ضعف دعم القطاع الخاص للعمل الخيري 
 .مع التبرعاتالشائعات المتعلقة بج 
 .ضعف تأييد المجتمع للبرامج والخدمات التي تقدمها المنظمات الخيرية 

 .عدم سماح السلطات بالتفرغ للعمل الخيري 
ربط الممولين الخارجيين تمويلهم بأهدافهم، وليس بأهداف المنظمـة وحاجـة            

 .المجتمع
 .ضعف ثقافة المجتمع بأهمية عمل المنظمات الخيرية 

 .السياسات في الحكومات لدور المنظمة الخيرية في التنميةعدم إدراك صانعي  
 .تعقيد اإلجراءات في الجهات الحكومية التي تتعامل معها المنظمات الخيرية 

 .م٢٠٠١سبتمبر١١التضييق العالمي على عمل المنظمات الخيرية، بعد أحداث  
 الخلط بين العمل الخيري، ومسمى اإلرهاب، وأثره في التضييق على العمـل            

 .)٧٩ :ص ،م٢٠٠٢العدلوني، ( .الخيري
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אא א
العمل المؤسسي، معناه ومقومات نجاحه، مجلـة       ) ١٩٩٩( عبد الحكيم بن محمد      ،بالل .١

  .، رجب)١٤٣(العدد : البيان
 المصداقية أفضل وسـيلة لجـذب المتطـوعين للعمـل           )٢٠٠٠ (الرحيم عبد ،سويلم .٢

  . قطر،االجتماعي
الطبعـة  :  أساسيات اإلدارة الحديثة، جدة    ،)م٢٠٠٣( وآخرون    أحمد عبد اهللا   ،الصباب .٣

   . دار الشروق،الثانية
خواطر في الدعوة، سلسلة كتاب المنتدى يصدر عـن مجلـة           ) ١٩٩٧( محمد   ،العبدة .٤

  .الطبعة الثالثة: البيان الرياض
العمل المؤسسي، دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر          ) ٢٠٠٢(العدلوني، محمد أكرم     .٥

  . لبنان- بيروتوالتوزيع،
 تنمية الموارد البشرية والماليـة فـي المنظمـات          ،)م١٩٩٦( سليمان بن علي     ،العلي .٦

  . دمشق،الخيرية، من إصدارات مؤسسة األمانة
الخدمات التطوعية في المملكة العربية السعودية ودور       ) ١٩٩٩( محمد إبراهيم    ،فضل .٧

  . الرياض،أعضاء بيوت الشباب
 دورة حياة المنظمـة وعالقتهـا بالبيئـة والهيكـل           )٢٠٠٢( سنان غالب    ،المرهضي .٨

  .والفاعلية التنظيمية، الرياض
العـدد  : بين العمل المؤسسي والعمل الفردي، مجلة البيـان       ) ١٩٩٧( عبد اهللا    ،المسلم .٩

  .، جمادى األولى)١١٧(
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א א א
א א א א  א
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:
ظل هذا العالم المتغير، تتضح حدود أبعاد دور الجمعيات األهلية، وهذه           في  

أهمية االعتماد على مثلث متساوي األضـالع        الحدود تنطلق من خالل النظر إلى     
، وهذا المثلث إذا تـساوت أضـالعه        ) القطاع األهلي  – القطاع الخاص    –الدولة  (

ة الـشراكة بـين الحكومـة        وتقوم فكر  ,سوف يحل إشكالية التنمية عالمياً ومحلياً     
الثالثة، مع   والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التعاون والتكامل بين األطراف        

تحديد مجاالت العمل والنشاط لكل طرف، بهدف تعبئة أفضل إلمكانيات المجتمع،           
 كما تقوم هذه الشراكة على تغير النظرة السائدة         ,وإدارة أكثر رشاداً لشؤون الدولة    

 -العالم حول استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها على دور الدولة            في كل دول    
 حيث أصبح هناك اقتنـاع بـأن تحقيـق          - فقط   - أو دور القطاع الخاص      -فقط  

 على توفير فرص المـشاركة      -أساسية    بصورة -التنمية المجتمعية الشاملة قائم     
ـ     ،تنظيماته لكل المجتمع بكل فاعلياته وبمختلف     نظم االقتـصادية    فقد تطـورت ال

العالمية، وبالتالي تطورت النظم االجتماعية في معظم المجتمعات، وحدث تغييـر           
العالم، وأصبح دور الدولة متغيراً، في       واسع باتجاه االقتصاد الحر في أغلب دول      

الوقت الذي مازال دور الدولة مطلوباً وعليها مسؤوليات أساسية، ولكنها أصبحت           
 - أيـضاً –ص في دور استراتيجي في التنميـة، وأصـبح    تعتمد على القطاع الخا   

  .)٨٤:م، ص٢٠٠٢ ،سويلم(.للقطاع األهلي دور آخر كشريك كامل في التنمية
االجتماعية الخيرية فالبد من الوقوف     ) المؤسسات(ونظراً ألهمية المنظمات      

على المحددات التنظيمية لهذه المنظمات وقبل التطرق إلى المحـددات التنظيميـة            
ذه المنظمات البد من التطرق إلى مفهوم المنظمات الخيريـة وسـبب نـشوءها         له

وأهميتها وخصائصها وأنواع المنظمات الخيرية والمنظمـات الخيريـة العامليـة           
الدينية والعوامل التي تؤثر في أداء المنظمات الخيرية واالستراتيجيات المالية لهذه           

ة ومصادر تمويلها والصعوبات التي     الجمعيات وأهدافها ومجاالت عملها في المملك     
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 وباعتبار أن المحددات التنظيمية ترتكز على الهدف والعاملين ورساالت          ,تواجهها
المنظمة وغاياتها وعمليات التمويل والدعم المادي لـذلك سـنتطرق إلـى هـذه              

   .المحددات بالنسبة للمؤسسات الخيرية
א: :א

مات إلى أصناف متباينة تختلف بـاختالف المعيـار         يصنف العلماء المنظ    
المستخدم في التصنيف إال أن أشهر التصنيفات هي تلك التي تقسم المنظمات إلـى              

  : قطاعين 
وهو ما يضم المنظمات الحكومية والتي تعود ملكتها إلـى          : القطاع األول    •

  .الدولة وال تهدف في األساس إلى تحقيق الربح
ا يضم المنظمات الخاصة والتي تعود ملكيتها إلـى         وهو م : القطاع الثاني    •

 .األفراد وتهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق الربح

إال أن هناك منظمات تختلف في أهـدافها وخصائـصها عـن المنظمـات       
ماليين   ظهر وتنامى عددها إلى ما يزيد عن أربعة        ،الحكومية والمنظمات الخاصة  

 خصائـصها المميـزة قطاعـاً ثالثـاً        حتى كونت بطبيعتهـا و     ،منظمة في العالم  
: مثـل  عدة مـسميات  القطاع   ويطلق على هذا     ،)٣٣٣: ص ،هـ١٤١٩المغلوث،(

 والقطـاع الخيـري     ،المـستقل   والقطاع ، والقطاع التطوعي  ،القطاع غير الربحي  
ينـشئها أفـراد      ويضم القطاع الثالث تلك المنظمات التـي       ,وغيرها من المسميات  

 ، والجمعيـات التعاونيـة  ،ثل المنظمـات الخيريـة  المجتمع ألهداف غير ربحية م 
 وتعـد المنظمـات     , والنقابات العمالية وغير ذلك    ،واألندية االجتماعية والرياضية  

  .الخيرية أحد أبرز األمثلة التي تجسد مفهوم منظمات القطاع الثالث
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א: א :מ
ية في جامعة جونز هـوبكنز      جاء في دراسة أجراها معهد الدراسات السياس        

) مفهوم العمل الخيري والتطوعي   (بالواليات المتحدة األمريكية والتي كان عنوانها       
  :تعريفات عدة للمنظمات الخيرية يمكن استعراضها كما يأتي

كيانات مؤسسية مؤهلة لإلعفاء مـن ضـريبة الـدخل          : التعريف القانوني     
  .الفيدرالية
ات التي يغلب على دخلها الرسوم ومساهمات       المنظم: التعريف االقتصادي     

  . وليس من مبيعات البضائع والخدمات في السوق،أعضائها ومشجعيها
 كما يعرفها أحـد     ,منظمات خاصة تخدم أهدافاً عامة      : التعريف الوظيفي     

أبرز علماء اإلدارة وهو بيتر داركر على أنها جمعيات وجدت من أجـل إحـداث               
كما يعرفها موقع ) ١٩٩٨ ,Samih(, األفراد جسدياً ومادياً إيجابية في حياةاتتغيير

)investorwords.com (على أنها:  
An incorporated organization which exists for educational or charitable 
reasons, and from which its shareholders or trustees do not benefit 
financially.  

 تخدم أغراضاً تعليمية أو خيرية وال يستفيد حملة أسهمها  المنظمة التي : أي    
   .أو أمناؤها أي فائدة مادية من خاللها

هويـة   ومع أن هذه المسميات والتعريفات تشير إلى جوانـب مهمـة فـي        
عـدم وجـود      وقد يعـود   ، إال أنها ال تعطي مدلوالً خاصاً بها       ،المنظمات الخيرية 

 الخيرية إلـى عـدم وضـوح المالمـح          مسمى موحد أو مفهوم واضح للمنظمات     
فـي    كما أكد ذلك معهد الدراسات الـسياسية       ،األساسية لهذا النوع من المنظمات    

   )٣٣٦: ،صهـ١٤١٩المغلوث،(جامعة جونز هوبكنز في الواليات األمريكية 
 فيعرفها  ،ولقد تعرضت دراسات عربية قليلة إلى مفهوم المنظمات الخيرية          

على أنها الجهة التي تنـشأ بهـدف تقـديم          ) ١٥٢: ص ،هـ١٤١٧ ،التركستاني(
 حيث يمكن أن تقوم بتقديم الخـدمات التعليميـة          ،الخدمات االجتماعية نقداً أو عيناً    
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والثقافية والصحية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي أو الحـصول             
 على أنها كل  ) ٨٧: م، ص ١٩٩٩ ،بدوي( وتعرفها   ،على أي مقابل من هذا النشاط     

 سواء أكان ذلك عن ،البر جماعة من األفراد تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض    
) ٥:  ص ،هـ١٤٢٠ ،المزروعي( كما يعرفها    ،طريق المعاونة المادية أو المعنوية    

بأعمال خيرية مختلفة تعود بالنفع علـى اإلسـالم         يقوم  بأنها جهاز تم إنشاؤه لكي      
تلك المنظمات التي   : بأنها  ) ١٠: ص ،هـ١٤٢٢ ،باهمام(  بينما يعرفها  ،والمسلمين

تعني بحاجات الذين ال يستطيعون سد حاجاتهم بأنفسهم سواء كانت الحاجة ماديـة             
  .أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك

א: :א
 تنشأ المنظمة أيا كـان نوعهـا عـادة نتيجـة لحاجـة يريـد المجتمـع                  
 التـي  والخـدمات   ويمكن القول بأن السلع    ،)٥١: ص ،م١٩٩٥حمودة،  (.إشباعها
 ،الحكومية المنظمات: من المنظمات    إليها المجتمع يقوم بتلبيتها ثالثة أنواع      يحتاج

 ,)١٨٩:م، ص ١٩٨٠غنايم والـشرقاوي،  (. والمنظمات الخيرية  ،ومنظمات األعمال 
الخيرية، حاجة فعل الخيـر ومـساعدة        المنظماتومن ضمن الحاجات التي تلبيها      

   .وغير ذلك آلخرين بالمال أو بالجهد والرغبة في التغييرا
وقديماً كان اإلنسان يستطيع أن يفعل الخير ويساعد اآلخرين بنفـسه إال أن               

كبر حجم المجتمعات وتنوع حاجات المحتاجين وتباعد المسافات بين فاعل الخيـر            
مهمة الوسيط   جعل من الضروري أن يجتمع نفر من الناس للقيام ب          ،المحتاجين إليه 

 مكونين بـذلك مجموعـات ثـم منظمـات تنامـت            ،بين فاعلي الخير المحتاجين   
 ويعد ظهور المنظمـات   ،وتخصصت حتى أطلق عليها فيما بعد المنظمات الخيرية       

 ألنها تحقق لكل مواطن حـق المـشاركة         ،الخيرية في المجتمعات ظاهرة صحية    
 حتى أصبح النمـو     ،)٩١: ص ،م١٩٩٩بدوي،  (.والتخطيط الحتياجاته واهتماماته  
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األفقي والعمودي لهذه المنظمات في مجتمع من المجتمعات مؤشـراً يقـاس بهـا              
  .)٥٦: هـ، ص١٤٢٤ ،القصير(وعليها وتقدمها 

א:א :א
 ويمكن توضيح أهميتهـا     ،تؤدي المنظمات الخيرية دوراً كبيراً في المجتمع        

  : من خالل ثالثة أبعاد هي 
  : أهميتها بالنسبة للدولة  )١

 ألنها الوحيدة التي تـستطيع أن       ،المنظمات الخيرية سند للدولة وشريك لها       
تسخر طاقات المجتمع وأمواله بطواعية في مشاريع خدمية يستفيد منهـا شـرائح             

 وهو األمر الذي يخفف عن عاتق الحكومات بعضاً مـن           ،المحتاجين في المجتمع  
ور المهم الذي تؤديه المنظمات الخيرية في تخفيف العبء          ونظراً للد  ,مسؤولياتها  

 فقد طالبات   ،الملقى على عاتق الدولة في تلبية حاجات المجتمع المتنوعة والمتجددة         
الواليات المتحدة وفرنسا واسكندنافيا وروسيا على سبيل المثال المنظمات الخيرية          

 أما الدول الناميـة     ،جتماعيةبأن تكون بديالً لإلنفاق الحكومي في مجال الرعاية اال        
فقد نظرت للمنظمات الخيرية على أنها مدخل رئيسي للمـشاركة الـشعبية فـي              

  .مجهودات التنمية
 فقـد   ،المجتمع ونظراً لما للمنظمات الخيرية من أهمية في تخفيف مشكالت          

: ،صم١٩٨٠،بساخار وبولوس ( أشار أحد مسئولي البنك الدولي لإلنشاء والتعمير      
  :ن هناك ثالث جهات فاعلة في عملية تخفيف الفقر في أي بلدأإلى  )١٨

   .الحكومة •
  .المنظمات الدولية •

  .المنظمات المحلية غير الحكومية والتي تضم المنظمات الخيرية •

ولذلك فإن الحكومات تقدم تسهيالت وامتيازات للمنظمات الخيرية ال تقدمها            
نظمات الخيرية في أمريكا معفـاة      لغيرها من المنظمات وعلى سبيل المثال فإن الم       

  .)٥:  ص،م١٩٩٢ ،زانتون.(من الضرائب
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فقد أفردت   وإدراكاً من المملكة العربية السعودية ألهمية المنظمات الخيرية         
وهو أحد روافـد    ( التطوعي خطة التنمية السابعة أساساً استراتيجياً خاصاً بالعمل      

ير الخدمات التطوعية وترسـيخ     بتطو والذي أكد على االهتمام   ) المنظمات الخيرية 
 كمـا   ،مفهومها وأهميتها لدى أفراد المجتمع واالرتقاء بوسائلها وأسـاليب أدائهـا          

 ،م٢٠٠٠ ،وزارة التخطـيط  ( المحلية شجعت الخطة على إنشاء الجمعيات الخيرية     
كما دعمت الحكومة من خالل وزارة العمـل والـشؤون          ) ٣٤٩-٣٤٧: ص ص 

ليون ريـال خـالل العـام المـالي         م ٨٤بمبلغ فاق  االجتماعية الجمعيات الخيرية  
  .)١٢٣:  ص،هـ١٤٢٢ ،التقرير اإلحصائي السنوي( .هـ١٤٢١/١٤٢٢

  : أهميتها بالنسبة للمجتمع )٢

مـن    فـشريحة  ،ترتبط المنظمات الخيرية بالمجتمع من خالل صور عـدة          
 ،وبرامجهـا   وشريحة أخرى تمـول أنـشطتها  ،المجتمع تعمل بشكل تطوعي فيها   

 ويمكن تفصيل أهمية المنظمات الخيرية بالنسبة       ،ثالثة تستفيد من خدماتها   وشريحة  
  : للمجتمع من خالل النقاط اآلتية 

  

توفر المنظمات الخيريـة مناخـاً مناسـباً         :بالنسبة للمتطوعين فيها     •
يستطيع اإلنسان أن يقدم خدمات مجانية ويتطوع للقيام ببعض األعمـال           

 فروح التطوع والعطاء بال مقابل      ، مادياً التي ال ينتظر من ورائها عائداً     
 إال أنها فـي     ،مادي خصلة تنتشر في المجتمعات أي كان جنسها ودينها        

المجتمعات اإلسالمية أوضح نظراً لألجر والثواب الذي يأمله المتطوع         
 بل إن مصطلح االحتساب مصطلح له داللته في ذهن          ،من اهللا عز وجل   
يرة علماء وحكام ورجاالت المسلمين      يتضح ذلك في س    ,اإلنسان المسلم   
 .على مر التاريخ

لقد وفرت المنظمات الخيرية المحليـة والعالميـة         :بالنسبة للمتبرعين    •
 فالعالقة بين المنظمات الخيرية وداعميها عالقة       ،منافع كثيرة للمحسنين  

تبادل منفعة فكما يوفر المتبرع منفعة الدعم والتمويل للمنظمات الخيرية          
ظمات الخيرية تكفيه مشقة البحث عـن المحتـاجين وإيـصال           فإن المن 



 ٧٣

 كما أن المنظمات الخيرية بما      ،تبرعه إليهم مهما كان مكانهم أو حاجتهم      
 ممـا   ،تملكه من طاقات وإمكانيات توفر للمتبرع توظيفاً أفضل لتبرعه        

  .يضاعف آثار هذا التبرع في الدنيا واآلخرة
مـن المنظمـات الخيريـة      حقق تخصص كثير     :بالنسبة للمستفيدين    •

 فباإلضافة إلى   ،وخبرتها الطويلة في تقديم مختلف الخدمات فوائد كثيرة       
إتقان العمل وارتفاع مستوى األداء فإنها توفر للمستفيدين من خـدماتها           

 فبـرامج كفالـة     ،فرصة تنظيم هذه الخدمة واستمرار واالستفادة منهـا       
ـ     ،المثال األيتام على سبيل   ن المنظمـات الخيريـة      والذي تنفذه كثير م

 كما  ، توفر لليتيم خدمات متكاملة في التعليم والصحة والتغذية        ،السعودية
 .لعدة سنوات أن خدماتها تستمر

א: :א
 إال أن بعـضاً     ،مع أهمية هذا النوع من المنظمات وازدياد عدده في العالم           

 ففي حين   ،ات القطاع الحكومي والخاص   من الكتاب مازال يخلط بينها وبين منظم      
المنظمات الخيريـة مـن ضـمن القطـاع         ) ١٧:  ص ،م١٩٩٢ ،ريشاردز(تضع  
يضع المنظمات الخيرية ضـمن     ) ٤٥:  ص ،هـ١٣٩٩ ،عالقي( نجد أن    ،الخاص

 وقد يعود هذا الخلط إلى التباين في المعيار المـستخدم فـي             ،المنظمات الحكومية 
منظمة كمعيار يضع منظمـات القطـاع العـام          فمن ينظر إلى هدف ال     ،التصنيف

فإنـه    ومن يضع الملكية هي المعيـار      ،ومنظمات القطاع الخيري في صنف واحد     
 وفيمـا   ،واحد صنف يرى منظمات القطاع الخاص ومنظمات القطاع الخيري في       

يلي بعض خصائص المنظمات الخيرية التي ستعين على فهم ما هيـة المنظمـات            
  : الخيرية 
 فالحكومة لم ، المنظمات الخيرية مستقلة عن الجهاز الحكومي    :االستقالل .١

 يحملـون الهـم     ،تنشئها بل أنشئت من قبل مجموعة من أفراد المجتمع        
أو   ويعتبر مجلـس اإلدارة    ، ويرغبون في تحقيق أهداف مشتركة     ،نفسه



 ٧٤

 إال أن هذا    ،مجلس األمناء هو المرجعية النظامية للمنظمة الخيرية عادة       
  فهي التي تسن لهـا القـوانين       ،دولة ليس لها سلطة عليها    ال يعني أن ال   

  . وتضع سياساتها وتوفر لها مناخاً مناسباً للعمل،العامة
فلم تتكون المنظمات الخيرية في األصل من أجل أغراض         : عدم الربحية  .٢

ال   إال أن ذلك ال يعني أنها      ،ماليةمالية تعود على القائمين عليها بعوائد       
الخيرية   فأغلب المنظمات  ،ذات المردود المالي   تمارس بعض األنشطة  

 ، كما أن كثيراً منها يقيم حفالت ذات عائد مـالي          ،لديها جناح استثماري  
 بل هو وسيلة لتحقيق أهداف      ،ذاته والفيصل هنا أن الربح ليس هدفاً بحد      

 .أو مؤسسيها  كما أن األرباح ال تعود إلى أعضاء المنظمة،خيرية

فلـيس  :  والمنح في تمويل برامجها وأنـشطتها      اعتمادها على التبرعات   .٣
للمنظمات الخيرية ميزانيات مالية محددة من الدولة كما في المنظمـات           

 إال أنها تستقبل بعض اإلعانات التي ال تفي بجميع احتياجاتها           ،الحكومية
منظمات  كما في  كما أنها ال تمتلك المال الذي تحصل عليه من المجتمع         

م، ١٩٩٢داركـر، (.ال المالـك   مال عالقة الوصـي   األعمال فعالقتها بال  
 .)٣٣٦:ص

فـي   تختلف المنظمات الخيرية عن بقية المنظمات     : إمكانية التطوع فيها   .٤
 فأغلب األعضاء   ،القطاعين الحكومي والخاص في نوعية العاملين فيها      

، زيلـتن (بدون أجر  الذين يعملون في المنظمات الخيرية هم متطوعون      
من البـالغين فـي      اثنين حد ما بين كل   حيث يعمل وا  ) ١٣ص:م١٩٩٦

:  ص ،م١٩٩٢ ،داركـر ( الخيرية أمريكا متطوعاً في إحدى المنظمات    
ين تنتشر فيهم   أفراد المجتمع الذ   من كثير رغبة تحقق وهي بذلك ) ٣١٣

 .)٣:  ص،م١٩٩٦ ،إنجرام(.روح التطوع والبذل

البيروقراطيـة   خيرية وابتعادها عـن   أدى صغر المنظمات ال   : المرونة .٥
الحريـة    مما جعل لها   ،لحكومية وطبيعة أهدافها الخيرية إلى مرونتها     ا



 ٧٥

 وأن  ,)١٤:م،ص١٩٩٢زانتـون، (.بأن تقدم خدماتها في مجاالت عديدة     
م، ١٩٩٠بـساخار وبولـوس،   (.تكون قريبة إلى الـشريحة المـستهدفة      

 .)١٨:ص

 تحرص المنظمات الخيرية على توزيع خدماتها وفقـاً لمبـدأ         : العدالة   .٦
أفراد الشريحة المحتاجة من المجتمع لديهم الفرصـة نفـسها          العدالة، ف 

لالستفادة من خدمات المنظمات الخيرية إال أن محدودية اإلمكانيات قـد           
 .تجعل المنظمات الخيرية تخل بهذا المبدأ

تحرص كثير من الـدول علـى       : معفاة من بعض الرسوم والضرائب       .٧
 ،ا مـن المنظمـات    إعطاء المنظمات الخيرية تسهيالت ال تتحقق لغيره      

من  أشهر التسهيالت التي تقدمها الدول للمنظمات الخيرية اإلعفاء        ومن
 كمــا هــو حــال المنظمــات الخيريــة فــي ،الرســوم والــضرائب

 .)٥:صم، ١٩٩٢زانتون،(أمريكا

  
  
  
  
  
  
 



 ٧٦

  )٣(جدول رقم 
א א א א

  المنظمات الخيرية  المنظمات الخاصة  المنظمات الحكومية  معيار المقارنة
  المجتمع  األفراد  الدولة  الملكية

  غير ربحي  ربحي  غير ربحي  الهدف األساسي
  تبرعات وإعانات  المالك  خزينة الدولة  مصادر التمويل
  تطوع وبأجر  بأجر  بأجر  طبيعة الموظفين

  مرنة  محدودة المرونة  غير مرنة  المرونة
تعتمد على القـوة الـشرائية        فرص متساوية للمجتمع  عةاالنتفاع من الخدمة أو السل

  لألفراد
ــسبياً   ــساوية ن ــرص مت ف

  للشريحة المستهدفة
  معفاة في الغالب  غير معفاة  -  اإلعفاء من الرسوم الحكومية

א: א :א
يمكن تصنيف المنظمات الخيرية وفقاً لمعايير مختلفة كما في التـصنيفات             

  : الية الت
  : تنقسم المنظمات الخيرية بحسب نوع الخدمة إلى * 

   .منظمات خيرية دينية    
   .منظمات خيرية تعليمية    
   .منظمات خيرية صحية    
   .منظمات خيرية إغاثية    

  :وتنقسم المنظمات الخيرية بحسب نوع الشريحة المستفيدة من خدماتها إلى * 
   .منظمات خيرية تهتم بالرجال -
   .ات خيرية تهتم بالنساءمنظم -
   .منظمات خيرية تهتم بالشباب -
   .منظمات خيرية تهتم باألطفال -
  .)١٢٧: م، ص١٩٩٥حمودة،(منظمات خيرية تهتم بشرائح مختلفة كاألسرة -



 ٧٧

  : إلى  وتنقسم المنظمات الخيرية بحسب المنطقة الجغرافية التي تشملها خدماتها*
   .منظمات خيرية محلية -
   .خيرية عالميةمنظمات  -

א: א :אא
منظمات غير ربحية تهدف إلى نشر مبادئ       : المنظمات الخيرية الدينية هي       

 في مجتمعات مختلفة وتعتمد على تبرعات المجتمع لتنفيذ أنشطتها،          ،ومفاهيم دينية 
لخيرية انتـشاراً حيـث     ويعد هذا النوع من المنظمات من أكثر أنواع المنظمات ا         

 من جملـة المنظمـات الخيريـة        ٪٤٣ ،م١٩٩١بلغت نسبته في دولة مصر عام       
بل إن   ولم يقتصر األمر على الدول اإلسالمية     ) ٣٤٨:  ص ،هـ١٤١٩ ،المغلوث(

 ،للمنظمات الخيرية الدينية مكان الصدارة في البلدان الغربية التي تدعى العلمانيـة           
 مـن جملـة المنظمـات       ٪٤٣،٦ المتحدة األمريكية    فقد بلغت نسبتها في الواليات    

  .)٨ p: ١٩٩٣ ,Flanagan (,الخيرية
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فتتشابه المنظمات الخيرية العاملة في            

 ويمكـن تـصنيف تلـك    ،مجموعة متنوعة من األنشطة تشترك في طابعها الديني  
  : األنشطة على النحو اآلتي 

 المـدارس   ،مثل الكليات والمعاهد والمدارس الـشرعية     : المجال التعليمي    )١
 برامج تعليم   ، كفالة المعلمين  ، تعليم القرآن الكريم   ، المنح الطالبية  ،النظامية

   .اللغة العربية
 ،الـدعاة   كفالـة  ،مثل بناء المساجد والمراكز اإلسالمية    : المجال الدعوي    )٢

الكتب واألشـرطة،    طباعة وتوزيع    ، المخيمات التربوية  ،الدورات الشرعية 
 .إنشاء المكتبات اإلسالمية

 البـرامج   ، مواقع اإلنترنـت   ،مثل المجالت اإلسالمية  : المجال اإلعالمي    )٣
  .التلفازية واإلذاعية

 كفالـة   ، ذبح وتوزيع األضـاحي    ،مثل تفطير الصائمين  : المجال اإلغاثي    )٤
 . مساعدة المنكوبين،األيتام



 ٧٨

א: א א א :א
تتأثر أداء المنظمات الخيرية بعدة عوامل وتتباين مصادر تلك العوامل من             

خارجية تنبع من البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة الخيرية وداخلية تنبع من بيئة            
 ويمكن النظر إلى تـأثر أداء المنظمـات         ,المنظمة الخيرية ذاتها وأسلوب تعاملها    

  :زواياالخيرية بهذه العوامل من ثالث 
  .طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها •
  .استمرارها •

  .وجهتها نحو أهداف المنظمة الخيرية •

  : العوامل الخارجية ) ١

الخارجي لجميع المنظمـات يتـسم بالتقلبـات وعـدم االسـتقرار            المحيط  
فهي ليست بمنأى   ) ٧٦:  ص ،هـ١٤١٦العلي،  (والمنظمات الخيرية نظام مفتوح     

 وال يمكـن    ،ات والتغيرات التي تحدث في البيئة التي تحيط بها        عن التأثر بالتطور  
للمنظمة الخيرية أن تحصل على الدعم المادي والمعنوي من غير طريـق البيئـة              

، ومن ضمن عوامل البيئة الخارجية التـي      )١٠٦: خاطر، بدون، ص  (المحيطة بها 
  :تؤثر في المنظمات الخيرية بشكل عام والتبرعات بوجه خاص ما يأتي

 وأساليب المعيـشة    ، فعالقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض     : العوامل االجتماعية    -أ
 كلها عوامل قد تـؤثر فـي        ،والتقاليد السائدة ومستوى التكافل بين طبقات المجتمع      

مدى تفاعل المجتمع مع المشروعات واألنشطة التي تطرحها المنظمات الخيريـة           
  .ومساهمتهم في تقديم الدعم المادي والمعنوي

 فإمكانيات المجتمع المادية والمالية تؤثر في مقدار الدعم         : العوامل االقتصادية    -ب
 ويؤكـد   ،المالي الذي تستقبله المنظمـات الخيريـة لـدعم أهـدافها وأنـشطتها            

)Bashtel,١٩٩٢ : pأن مرور الدولة بمشكالت اقتصادية كتـدني أسـعار   ) ٧١
   .مات الخيرية يؤثر في تمويل المنظ،البترول على سبيل المثال



 ٧٩

حيث يؤثر نظام الحكم في نوع وحجم المشاركة الشعبية         :  العوامل السياسية    -ج
والهامش الذي تستطيع المنظمات الخيرية فيه القيام بدور الباحث عـن حاجـات             
المجتمع والعمل على تلبيتها كما أن قرارات حكوميـة مثـل خصخـصة بعـض               

ات يترتب عليه بالضرورة آثار     القطاعات الحكومية أو فرض ضرائب على الشرك      
على موارد المنظمات الخيرية التي تعتبر الشركات إحدى مصادر تمويلها ولعـل            

 سبتمبر وما تبعها    ١١التأثر السلبي في تبرعات المنظمات الخيرية العربية بأحداث         
من هجوم ضار على المنظمات الخيرية العربية أحد أبرز األمثلة على أثر العوامل             

  . على التبرعاتالسياسية
فتح التقدم التقني والتطور في وسائل االتصاالت       :  التقدم التكنولوجي والعلمي     -د

 وتعتبـر   ،المتنوعة مجاالت عديدة للمنظمات في عمليات االتصال والبيع والشراء        
وغيـر   شبكة اإلنترنت أداة جديدة متطورة لتسويق السلع والخـدمات الملموسـة          

أيوب ومحمود،  (  الكثير من التطبيقات في هذا المجال       والتي تحمل معها   ،الملموسة
وهي بال شك وسيلة مهمة ينبغي على المنظمات الخيرية أن          ) ٧٠:هـ، ص ١٤٢١

تستثمرها كما استثمرتها منظمات المال واألعمال وذلك في تعريف الناس بأهداف           
لتي المنظمة وأنشطتها وطلب الدعم منهم وتسهيل الوصول إليها عبر تلك الشبكة ا           

  .قربت كل بعيد
  :العوامل الداخلية ) ٢

تختلف المنظمات الخيرية في جوانب إدارية عديدة كالثقافـات التنظيميـة             
ومستوى الوعي اإلداري والتي ينعكس أثرها على طريقة تعاملها مـع عملياتهـا             

 والعوامـل   ، هذه االختالفات يمكن أن تعتبر عوامـل داخليـة         ،ووظائفها اإلدارية 
ي تلك العوامل النابعة من البيئة الداخلية للمنظمات الخيرية والتي تملـك            الداخلية ه 

 ويمكن استعراض بعض العوامل الداخلية التي من شأنها أن          ,المنظمة التحكم فيها    
  :تسهم في نجاح أو إخفاق المنظمات الخيرية في جمع التبرعات من خالل ما يلي 



 ٨٠

  : المالي  التخطيط لجمع التبرعات وعمليات التمويل -أ

ترتبط عملية جمع التبرعات ارتباطاً وثيقاً برسالة المنظمة الخيرية وأهدافها            
 ال أن تنـساق المنظمـة       ،المنظمة الماليـة   ومن المفترض أن تنطلق من حاجات     

 مـع أهميـة     ،الخيرية وراء تحقيق رغبات المتبرعين أو حاجات المستفيدين فقط        
ات تتأثر بـصورة مباشـرة بالعوامـل         كما أن حجم ونوعية التبرع     ،مراعاة ذلك 

أهم عوامل نجـاح      وهذا ما يجعل عملية التخطيط من      ،المحيطة بالمنظمة الخيرية  
 ١٩٩٩ ,Schaff( ويوضح ،إليها المنظمات الخيرية في جمع التبرعات التي تحتاج

:p في المنظمة الخيرية في ثالث نقاط هي أهمية التخطيط لجمع التبرعات) ٣:  
   .دفالسير نحو اله •
 .التركيز على المهم •

 .االهتمام بالتفاصيل •

حيث يتيح التخطيط فرصة إطالع العاملين في جمع التبرعات علـى خـط               
 كما يجعلهم يركزون على المهم أثناء انغماسهم في أعمال متداخلـة            ،سير أعمالهم 

  ,ويساعد التخطيط كذلك على عدم إهمال بعض الجزئيات والتفاصيل المهمة
هو مراجعـة الوضـع     )٣١:م، ص ١٩٩٠ماكدونالد،  ( يرى   والتخطيط كما   

الحالي وصياغة بعض الفرضيات األساسية وتحديد األهداف واتخـاذ القـرارات           
بشأن كيفية تحقيق هذه األهداف ثم جدولتها ووضع الحسابات الالزمـة لتحقيقهـا             

علـى  ) ٥:  ص ،هـ١٤١٣ ،شعاع(ويمكن استعراض مراحل التخطيط كما يراها       
  : يالنحو اآلت

  :  مراجعة رسالة المنظمة واالنطالق من أهدافها -١

إن رسالة المنظمة هي القاعدة التي ينبغي االعتماد عليها عند وضع خطط              
ألن الهـدف مـن     ) ٥:  ص ،م١٩٩٦ ،إنجرام(واستراتيجيات جمع الموارد المالية     

ؤدي المال الذي تتحصل عليه المنظمات الخيرية هو خدمة الرسالة واألهداف وقد ي           
إغفال رسالة المنظمة وأهدافها عند ممارسة جمع الموارد المالية إلى نتائج غيـر             
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 كتوجه األموال إلى برامج ثانوية وإلحاق الضرر بالبرامج الرئيسية كمـا            ،محمودة
أن ممارسة جمع الموارد المالية بدون مراعاة أهداف المنظمة الخيرية قد يجعـل             

 الداعمين والتي قد تتعارض مـع أهـداف         المنظمة تنساق بال وعي وراء رغبات     
  .المنظمة الخيرية ورسالتها

  :  تحليل موقف المنظمة -٢

الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو اإلجابة عن أين المنظمة؟ ولإلجابة عن              
هذا السؤال ينبغي على المنظمة الخيرية أن تقوم بتحليل عميق لوضـعها الحـالي              

 وأن تستشرف مستقبلها    ،ير الظروف المحيطة بها   وتحديد إمكانياتها وقدراتها وتقد   
أن تحليل الموقف يشمل تحليل نقاط القوة والضعف        ) ١٩٤:  ص ،م١٩٩٩كوتلر،  (

   .والفرص والمخاطر للمنظمة ولمنتجاتها
: بأنـه   ) SWAT(مفهوم تحليـل    ) ١٣١: م، ص ١٩٩٩المغربي،  (ويحدد    

 وتبدو أهمية هذا التحليل من      التحليل المتكامل لكل من العوامل الداخلية والخارجية      
بيان نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي ترتبط ببيئة المنظمة الداخليـة            
والخارجية وعندما يعد التحليل بطريقة جيدة فإنه سوف يساعد كثيراً فـي تحديـد              

  .)٣٥٨: م، ص١٩٩٠ ،ماكدونالد(أولويات المنظمة ويحدد وجهتها الصحيحة 
  : تحديد األهداف -٣

 وهي عملية تحويل حاجات المنظمات المالية       ،تأتي بعد ذلك المرحلة األهم      
الهـدف  ) ١٤: م، ص ١٩٧٦ ،عبد الوهاب ( ويعرف   ،إلى أهداف واضحة ومحددة   

:  وهذه النتيجة تتكون من ثالثة عناصر هـي          ،على أنه نتيجة يراد الوصول إليها     
 نـستطيع  ،لتبرعـات  ومن خالل وضع أهداف دقيقة لجمع ا ,الكم والكيف والزمن    

 وقـد تكـون     ،تحقيق التوازن بين مشاريع المنظمات الخيرية وسوق التبرعـات        
األهداف محددة في مجال محدد كمشروع من مشاريع المنظمـة أو فـي منطقـة               

 أو تكون شاملة ألكثر من مجال وحتى تكون األهداف جيدة فالبـد أن       ،جغرافية ما 
   .ة زمنياً محدد، واقعية، ممكنة،تكون محددة، مقاسة
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  : صياغة االستراتيجيات -٤

ويقصد بها إيضاح الطرق الذي تعتقد المنظمة أنه سيقودها لتحقيق أهـدافها     
وتبدأ صياغة االستراتيجيات من خالل عـدة محكمـات         ) ١٩ ،م١٩٩٩ ،المغربي(

 المنظمة  تحتلهكتحديد شرائح الجمهور التي يمكن استهدافها والمركز المرغوب أن          
 وتـضمن هـذه     ،)١٨٧: م، ص ٢٠٠٠ ،عبد الحميد (نظمات المشابهة   مقارنة بالم 

الخطوة أيضاً صياغة استراتيجيات المنظمة على مستوى المشروعات التـسويقية          
 وعلى مستوى اتصاالتها بـالجمهور العـام والجمهـور          ،)تجديد أو إخراج جديد   (

 إسـتراتيجية أن أي   ) ١٨٠:م، ص ١٩٩٠ماكدونالد،( ويرى   ،المستهدف وغير ذلك  
  : تتكون من ثالث عناصر هي 

   .إمكانية المنظمة •
  .طبيعة الجمهور •

  .خصائص المنظمات المشابهة •

  : العمل والميزانيات الالزمة   إعداد برامج-٥

وتشمل هذه الخطوة تحويل االستراتيجيات إلى مجموعـة مـن األعمـال              
ـ     ،المحددة التي تمكن الوصول إلى األهداف المرسومة       ن  والتي تجيب بوضوح ع

ماذا وكيف ومن ومتى ؟ ويتم في هذه الخطوة إسناد كـل عمـل أو               : أسئلة مثل   
نشاط من مجموعة األعمال واألنشطة إلى وحدات إدارية أو أشخاص تكون هـي             

  .)١٨٢:  ص،هـ١٤١٣ ،شعاع(المسؤولة عنها 
  :  المحافظة على المتبرعين -ب

الثقـة   ثم بالتعرف تبدأ   ،تمر عالقة المنظمة الخيرية بالمتبرع بعدة مراحل        
 وتختلـف   ،للمنظمة واالقتناع وتنتهي في أحد أشكالها بالتبرع وتقديم الدعم المالي        

 المدة الزمنية والجهد الذي تبذله المنظمة الخيرية لكي ينتقل المتبرع من المرحلـة            
 إال أنها في كل الحاالت عملية ال تخلو مـن مـشقة             ،األولى إلى المرحلة األخيرة   

 ولذا فإن المتبرع الذي سبق له التبرع للمنظمـة سيختـصر علـى              ،وتكلفة مالية 
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 فهو يعرفها ويثـق     ،أخرى المنظمة مجموعة من المراحل إذا ما دعى للتبرع مرة        
 وعادة ما تتحول المنظمات الخيريـة       ، وقادر على تقديم الدعم لها     ،فيها إلى حد ما   

لغة التذكير والتحفيـز    في مخاطبتها للمتبرع القديم من لغة التعريف واإلقناع إلى          
 وهذا ما أكده علماء التـسويق بـأن         ، مما يقلل التكاليف المالية على المنظمة      ،فقط

ــل بخمــ   ــديم أق ــل الق ــة العمي ــل  تكلف ــة العمي ــن تكلف ــعاف م سة أض
  .)١٤٣:م،ص١٩٩٩كوتلر،(,الجديد

إن تنافس المنظمات في بث الرسائل اإلعالمية عن منتجاتها بوسائل وطرق             
 فعلى سبيل المثـال يتعـرض       ،ي إلى التشويق على جمهور الناس     متنوعة قد يؤد  

 رسـالة  ١٥٠٠الشخص العادي في الواليات المتحدة األمريكية في المتوسط إلـى     
إعالنية في اليوم الواحد كما أن الشعور الذي يتولد لـدى بعـض النـاس بعـدم                 

ائل ولذا فإن   مصداقية الرسائل اإلعالنية يعد حائالً أمام تفاعل الناس مع تلك الرس          
الناس عادة ما يلجأؤون إلى األشخاص الذين سبق أن جربوا الخدمـة أو الـسلعة               

على العامل   المعلن عنها والحال ال يختلف كثيراً في المنظمات الخيرية مع التحفظ          
 وشعور مـن    ,المنظمات الخيرية بالناس    إذ أن هناك عالقة ثقة نسبية تربط       ،الثاني

 يـدافع عنهـا     ،لها  المنظمة الخيرية يحوله إلى مسوق     سبق له التبرع بالرضا عن    
ويذود عن سمعتها ويروج لمنتجاتها ويمتاز المتبرعون السابقون إذا مـا أحـسن             

 وأن أهمية المتبرعين    ,التواصل معهم بأنهم شبكات اتصاالت غير مكلفة وموثوقة         
وز العنايـة   السابقين تتطلب من المنظمات الخيرية أن توليهم عناية فائقة وأن تتجا          

 ويمكن عرض بعض وسائل االعتناء بهـم        ،باألعياد بهم خطابات الشكر والتهنئة   
  : على النحو اآلتي 

 بحيث يكون لهـا     ،تخصيص وحدة إدارية تهتم بالعناية بالمتبرعين السابقين       )١
 بما يـضمن تعزيـز والء المتبـرعين      ،أهدافها الخاصة وخططها المستقلة   

  .السابقين واستمرار دعمهم
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 وكلما كانـت المعلومـات أكثـر    ،اد نظام آلي لحفظ بيانات وافية عنهم     إيج )٢
  .تفصيالً كلما كانت منطلقاً مناسباً لقرارات مستقبلية جيدة

 وتلـك   ،خاصة ليسهل معرفة الفئات التي تتطلب عناية     : تقسيمهم إلى فئات     )٣
 ويمكن استخدام كمية التبرع أو عـدد المـرات          ،التي تتطلب عناية عادية   

 في التقسيم وتظل كيفية االعتناء بكل فئة متوقـف علـى إمكانيـة              معياراً
 .المنظمة الخيرية وطبيعة المتبرعين

مراعاة أن مشاريع المنظمات الخيرية ومنتجاتها تحقق منافع لهـم وتلبـي             )٤
 ذلك أن المتبرع عادة ال يتبرع من أجل دعم المنظمـة            ،طموحاتهم الخيرية 

فع من التبرع وهذه المنافع قد تكـون         بل من أجل تحقيق منا     ،الخيرية فقط 
 وإدراك المنظمة الخيرية لهذه الرغبات ومحاولة       ،دنيوية وقد تكون أخروية   

 .تلبيتها وف يساعد في تعزيز العالقات مع المتبرع واستمرار دعمه

تزويدهم بتقارير تفصيلية ودورية عن مـشاريعهم التـي مولوهـا وعـن              )٥
نت التقارير تفصيلية ومدعمة بالصور      وكلما كا  ،المنظمة الخيرية بشكل عام   

ودورية زادت مصداقية المنظمة لدى المتبرع وتكمن أهمية التقارير فـي           
عالم المنظمات الخيرية في أن المتبرع يتبرع في العادة قبل أن تنتج أو تنفذ           

 فتأتي التقارير بمثابة الدليل على      ،المنظمة الخيرية المشروع الذي تبرع له     
 .رية وفت بوعدهاأن المنظمة الخي

 وتبرز أهميـة هـذه الوسـيلة مـع          ،بناء عالقات شخصية مع المتبرعين     )٦
 ذلـك أن هـذه      ،المتبرعين الرئيسين الذين يدعمون المنظمة بمبالغ كبيـرة       
 ومن أشكال بناء   ،الشريحة تعتبر مصدر مهم لدعم المنظمة الخيرية مستقبالً       

مـة الحفـالت لهـم       إقا ،العالقات الشخصية مع المتميزين من المتبرعين     
وزيارتهم في منازلهم ومقار أعمالهم وتخصيصهم بهدايا تناسبهم والوقوف         

السعيدة والحزينة وتنسيق زيارات ميدانية ألماكن عمل        معهم في مناسباتهم  
 .المنظمة وفرعها
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  :  مشاركة المتطوعين في جمع التبرعات -ج

ومـؤازرة  المتطوع هو ذلك الشخص الذي يشارك بطواعيته في مـساعدة             
ومن المجاالت التي يمكن للمتطـوعين      ) ٦٧: هـ، ص ١٤٢٤السلمي،  (اآلخرين  

 وللمتطوعين أهمية خاصـة     ،المشاركة فيها مع المنظمات الخيرية جمع التبرعات      
وأثر كبير في ذلك وعلى مستوى العالم هناك ما يقـارب مئـة مليـون شـخص                 

 مليـار   ٨٠٠ عـن    يتطوعون لألعمال الخيرية ويجلبون سنوياً تبرعـات تزيـد        
  .)٥٦: هـ، ص١٤٢٤القصير، (,دوالر

ويؤدي المتطوعون لجمع التبرعات دور حلقة الوصل التي تربط المنظمـة             
الخيرية بشريحة كبيرة من الجمهور وتوفر دعمـاً ماليـاً ألنـشطتها وبرامجهـا              
الخيرية، ويمكن استعراض أهمية المتطوعين لجمع التبرعات بالنسبة للمنظمـات          

  : على النحو اآلتي الخيرية 
يسهمون في انتشار سمعة المنظمة الخيرية وتعزيز مكانتها بين النـاس وال             •

  .سيما إذا كان الوسيط محط ثقة الناس وتقديرهم
جلب تبرعات بدون تكاليف مالية مقارنة بوسائل جمع التبرعات األخـرى            •

 .كالحمالت البريدية

 منها بعـض المنظمـات      يسهمون في سد الثغرات التسويقية التي قد تعاني        •
 .الخيرية كعدم الوجود في بعض المناطق أو لدى بعض الشرائح

 .تسهل على المتبرعين توصيل تبرعاتهم للمنظمة الخيرية •

ونظراً ألهمية مشاركة المتطوعين في جمع التبرعات للمنظمة الخيرية فإن            
ن يحملـون   على المنظمة الخيرية أن تعتني باستقطاب األكفاء من المتطوعين الذي         

 حيث أن المتطوع عادة ما يمثل المنظمة        ،أسمها ويجلبون التبرعات لدعم أنشطتها    
 والناس في الغالب يسحبون الصفات الجيـدة        ،الخيرية أمام الشريحة التي يخاطبها    

  .التي يمتاز بها المتطوع على المنظمة الخيرية التي يدعو لدعمها
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الستقطاب المتطـوعين   ثالث خطوات   ) ١٢:  ص ،م١٩٩٦إيليس،  (وتحدد    
  : بما يكفل استمرارهم مع المنظمة 

 وقد يكون من ضمن احتياجاتهـا       ،تحليل احتياجات المنظمة من المتطوعين     )١
عدم وجود المنظمة في منطقة جغرافية معينة أو بين شريحة من المجتمـع             
كطالب الجامعات والنساء مثالً أو حاجة المنظمة إلى دعم أحد مـشاريعها            

  . كسب ثقة الناس أو غير ذلكالتي تتطلب
إعداد مهام قيمة للمتطوعين بحيث تلبي هذه المهمة احتياجـات المتطـوع             )٢

  .وتحقق دوافعه ويستشعر الذي يؤديه للمنظمة الخيرية

استقطاب المتطوعين ويشمل ذلك تحديد المصادر المحتملة للمتطوعين ممن          )٣
عالن عن الحاجـة    لديهم الصفات المطلوبة كتحديد وسيلة االتصال بهم واإل       

إليهم واالستعداد الستقبالهم والترحيب بهم والتعرف على دوافعهم وصفاتهم         
 .الشخصية وتوجيههم للمهام التي تناسبهم

إلى أهمية اعتناء المنظمة الخيريـة      ) ٥٥: هـ، ص ١٤١٨ ،القعيد(ويشير    
تقديرية بالمتطوعين وذلك بتقديم الحوافز المعنوية لهم ومن ذلك منحهم الشهادات ال          

وخطابات الشكر والهدايا الرمزية والدعوة إلى حضور مناسبات المنظمة وحفالتها          
   .ودعمهم للمال في حالة المتطوعين أصحاب الدخل المحدود

وليس الدعم المعنوي وحده هو العامل المهم فـي اسـتقطاب المتطـوعين               
 مـع   والمحافظة عليهم وهناك أسباب نجاح المنظمـات الخيريـة فـي التعامـل            

  : المتطوعين ومنها 
   .تفهم المتطوع لرسالة المنظمة وأهدافها •
 .تولي المتطوع ألعمال تناسب إمكانياته وقدراته •

 .فهم المتطوع لألعمال المكلف بها والمتوقعة منه •

 .تدريب المتطوع على األعمال الموكلة إليه •

  :  العناية بالعاملين -د

غير ملموسة للمتبرعين فإن هنـاك      نظراً ألن المنظمات الخيرية تقدم منافع         
تالزماً ضمنياً بين المشاريع التي تسوق لها المنظمات الخيرية وشخصية مقـدمها            
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وهذا ما يجعل العنصر البشري أكثر أهمية في علمية جمع التبرعات مما يفـرض              
على المنظمات الخيرية االعتناء بالعاملين فيها خاصة الـذين يواجهـون النـاس             

 وعموماً فـإن الكـوادر      ،على التبرعات والموارد المالية منهم    ويسعون للحصول   
المنظمات فـي الوصـول إلـى        البشرية أحد أهم العوامل التي يرتكز عليها نجاح       

أهدافها وتحقيق غاياتها، ويتجسد اعتناء المنظمات بالعاملين فيها من خـالل عـدة             
ية وبـث روح    محاور تبدأ باختيار أفضل العناصر وتدريبها على تحمل المـسئول         

المبادرة واإلبداع وحثهم على الجهود ومضاعفة اإلنتاج وذلك بتوفير الـضمانات           
  .المناسبة لهم

وإن اختيار الموظف المناسب وبذل الجهد للحصول عليه يسهم إلـى حـد               
 كما أن إشباع حاجات الموظفين يمكن المنظمات من خلق          ،كبير في نجاح المنظمة   

 ويعتبر التحفيز والتـدريب     ،اجية عالية وكفاءة مميزة   طاقات عاملة وفاعلة ذات إنت    
وتقويم األداء الوظيفي وتحديد رواتب مناسبة من مالمح اعتناء المنظمة بكوادرها           
البشرية فإن غياب معايير مقننة للحوافز مثالً قد يؤدي إلى آثار عكسية على نفسية              

  .)٦:،صم١٩٩١،بيالعتي(,العاملين وإشاعة عدم الرضا وبالتالي نقص إمكانيتهم
كما أن التدريب يعزز من قدرات الموظف اإلبداعية ويحفز عنصر المبادرة            

لديه ويحسن من األداء وزيادة اإلنتاجية وقد أصبح بذلك عامالً أساسياً في نجـاح              
وتبرز ) ١٤: م، ص ٢٠٠٠الرفاعي،  (المنظمات في أداء أعمالهم بالشكل المطلوب       

ين من خالل ما تنتجه هذه العملية من فرص النمـو           أهمية عملية تقويم أداء الموظف    
 كما أن تصميم المنظمـة لنظـام جيـد          ،والتطور للفرد والمنظمة على حد سواء     

للرواتب يجعل الموظفين يشعرون بالعدل والرضا مما يـشجعهم علـى تحقيـق             
  .مستويات األداء المطلوبة

  : االتصال القوي بالجمهور -هـ

 إذاً فهي بحاجة    ،تها في المجتمع التي تعيش فيه     تستمد المنظمات الخيرية قو     
 وعملية االتصال هي    ،إلى مد جسور االتصال بينها وبين شرائح المجتمع المختلفة        

تلك البرامج التي تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات لجمهور المنظمـة والتـي             



 ٨٨

ن تسهم في زيادة حجم التبرعات والخدمات باستخدام وسـائل مختلفـة كـاإلعال            
عملية االتصال على     وتهدف ،والدعاية والزيارات الشخصية والمعارض والحفالت    
نحو المنظمـة وأنـشطتها أو       مستوى المنظمة إلى إيجاد أو تغيير إدراك العمالء       

 فهي تهدف إلـى زيـادة       ،التبرعات جمع تعزيز والئهم لها أو على مستوى عملية      
 أن تفاعل المجتمع مع المنظمة       حيث ,جمع التبرعات من شرائح المجتمع المختلفة       

الخيرية مرتبط بحجم ونوعية المعلومات التي يدركونها عنهـا وعـن أنـشطتها             
 ويمكن تقسيم طرق    ,والمنافع التي يمكن أن تحصل عليها من التبرع لهذه المنظمة         

  :االتصال في المنظمات بالجمهور حسب طريقة االتصال إلى قسمين
  .الهاتفية والبريد  الشخصية والمكالماتاالتصال المباشر مثل المقابالت •
 .االتصال غير المباشر مثل اإلعالن والدعاية •

  : كما يمكن تقسيم االتصال حسب الهدف منه إلى   
اتصال تعريفي ويكون إما بالمنظمة ذاتها أو بأحد أنـشطتها أو مـشاريعها              -

  .الجديدة
هن الجمهور  اتصال تذكيري وذلك إلبقاء اسم المنظمة أو أحد أنشطتها في ذ           -

 .أو شريحة منه

اتصال إقناعي ويكون ذلك إما لدعوة الشريحة المستهدفة لـسلوك إيجـابي             -
نحو المنظمة كالدعم المادي والمعنوي وإما لـدحض فكـرة سـلبية عـن              

 .المنظمة
  

א: אא :א
 

جمعية  يث أنشئت هـ ح ١٣٥٤بدأت الجمعيات الخيرية في الظهور في سنة          
اإلسعافية للحجـاج    اإلسعاف الخيري في منطقة مكة المكرمة فكانت تقدم خدماتها        

صدر مرسـوم ملكـي عـام        والمعتمرين والزوار في المدينة المنورة وجدة حتى      
كتطـوير لجمعيـة اإلسـعاف       هـ بإنشاء جمعية الهالل األحمر السعودي     ١٣٨٣



 ٨٩

 ,لعام وأصبحت مؤسسة حكوميـة      ا الخيري وأصبحت معترف بها دولياً في نفس      
المنظمات غير الحكومية من خالل األربطـة        وقد كانت االنطالقة األولى لتأسيس    

مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم أن هاتين المدينتين         التي كانت تنتشر بداية في    
 ,روحانيات الخير والبر واإلغاثة والتكافل االجتماعي بـين المـسلمين          تفوح منهما 

مسئولية  هـ أنشئت وزارة العمل والشؤون االجتماعية التي تتولى       ١٣٨٠م  عا وفي
الخيرية موجودة قبل     كما أن الجمعيات   ،اإلشراف على الجمعيات األهلية والخيرية    

 وعندما أنـشئت    ،واألسر والقبائل  إنشاء الوزارة على مستوى األفراد والجماعات     
يكن العمل الخيـري حـديث      هـ لم   ١٣٨٠ وزارة العمل والشئون االجتماعية عام    

قامت بتنظيم صناديق البـر الخيريـة الموجـودة          عهد إذ أن الوزارة عند إنشائها     
 وبـدأت   ,لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها       وسجلتها كجمعيات خيرية وفق   

وتسجل في الوزارة في جميع مناطق المملكـة العربيـة           الجمعيات األهلية تظهر  
اإلدارة  رة خاصة بالجمعيات األهلية تحت مسمى     السعودية وخصصت الوزارة إدا   

 ،العامة للمؤسسات والجمعيات األهلية تابعة لوكالة الوزارة للـشئون االجتماعيـة          
 بتقديم الدعم المعنوي للجمعيات الخيرية متمثالً في اإلشراف علـى          وتقوم الوكالة 

وزارة ( : وتقدم الدعم المـادي لهـا        ،الجمعيات وتسهيل مهامها وتوجيهها    أعمال
  .)١٢: هـ، ص١٤٢٢ ،العمل والشئون االجتماعية

إعانة تأسيسية وسنوية وإنشائية وفينـة وعينيـة        : تقديم اإلعانات المتنوعة     -١
   .وإعانات طارئة

تمنح الجمعيات الخيرية حاجاتها من األراضي إلقامـة منـشآتها الخيريـة             -٢
   .عليها

   .نةصرف مخصصات الحضانة في حالة قيامها بدور األسر الحاض -٣
  .الحصول على التيار الكهربائي بسعر مخفض ومحدود -٤
  .اعتبار الجمعيات جهات يمكن تدريب المعاقين لديهم -٥
   .دعم رياض األطفال التابعة للجمعيات الخيرية -٦



 ٩٠

وقد بلغ عدد الجمعيات األهلية المسجلة بوزارة العمل والشؤون االجتماعية          
ائية تنتـشر فـي منـاطق        جمعية نس  ٢٠ جمعية منها    ٢٠٢هـ  ١٤٢١بنهاية عام   

 ومن المظاهر اإليجابية الدالة على التطور       ,المملكة وتقدم خدمات متعددة ومتنوعة      
  : النوعي الحاصل في العمل الخيري ما يلي 

   .تبني مفاهيم العمل المؤسسي على مستوى التنظيم واإلدارة �
 في البلـدان    تبني مفاهيم التنمية المستديمة واالنسجام مع برامج التنمية الوطنية         �

   .التي تعمل فيها المنظمات الخيرية
التوسع السريع والتطور على مستوى االمتداد الجغرافي للعمل الخيري وعلـى            �

   .مستوى نوعية البرامج وتنوع مجاالت الدخل
الدخول في برامج شراكة مع المنظمات الدولية وفـي برنـامج تعـاون مـع                �

نب الخبرة على مستوى المنظمة     المنظمات غير الحكومية وكسب مواقع إلى جا      
  .األممية

ومن المظاهر اإليجابية أيضاً في السعودية فإن الجمعيات تلعب دوراً مكمالً           
للدور الذي تلعبه وزارة العمل والشؤون االجتماعية من خالل إنشاء تلك الجمعيات            

 وفـي   ,لمؤسسات متخصصة في مجاالت معينة من مجاالت الرعاية االجتماعية          
 األول للجمعيات الخيرية الذي عقد في الرياض والذي نظمته وزارة العمل            الملتقى

  : والشؤون االجتماعية أوصى بمجموعة من التوصيات من أهمها 
) كن متطوعـاً  (تثمين جهود المتطوعين وتنظيم أسبوع خاص تحت مسمى          -

يشارك في تنظيمه الجمعيات الخيرية تحت إشراف الـوزارة مـع إيجـاد             
   .ينحوافز للمتطوع

التوسع في أعمال الجمعيات الخيرية وأنشطتها وبرامجها وزيادة التنـسيق           -
  .فيما بينها لالستفادة من تجارب وخبرات بعضها البعض



 ٩١

قيام الجمعيات بالتركيز على أهدافها األساسية التـي أنـشئت مـن أجلهـا           -
ومراجعة أساليب عملها بما يتفق مع أهـدافها والمـستجدات االجتماعيـة            

  .دية في المجتمعواالقتصا
االهتمام اإلعالمي بدور الجمعيات األهلية والحث على إجراء المزيد مـن            -

البحوث والدراسات العلمية من قبل الجامعات والمراكـز العلميـة حـول            
  .خدمات الجمعيات األهلية

قيام وزارة العمل بإعداد دليل شامل لنظم أعمال الجمعيات يكون مرجعـاً             -
العامة لعمل الجمعيات مع تسهيل إجراءات فتح       موضحاً يوضح فيه األطر     

جمعيات خيرية ال سيما الجمعيات التخصصية وتصنيف الجمعيات الخيرية         
   .إلى فئات بحسب نشاطها

إقامة دورات تدريبية تخصصية للعاملين في الجمعيات الخيرية أو الراغبين           -
  .في التطوع

لـزواج واألنـشطة    التوسع في المشاريع التي تعني بمساعدة الشباب على ا         -
التي ال يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها بسبب قلة عائدها المالي مثـل             

 .)٣٧: هـ، ص١٤٢٠الشمري، (,أنشطة رعاية المعاقين وحضانة األيتام 

  
א:א א א א א

א א :א
ة بشكل عام على المساعدة في تقديم الخدمات فـي          تهدف الجمعيات الخيري    

مجاالت متعددة ومتنوعة وتسعى لسد حاجات المجتمع ويمكـن اعتبـار أهـداف             
جمعيات النفع العام مؤشراً ومدخالً لدراسة حاجات المجتمع وأفرده كما أنها مـن             
ناحية أخرى تعبر عن المفهوم السائد على الصعيد المحلـي للعمـل االجتمـاعي              

  : ويمكن تحديد أهداف مشتركة للجمعيات الخيرية تتمثل في ،عيالتطو
   .تقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين والمنكوبين في الكوارث �



 ٩٢

   .رعاية العجزة والمعاقين والمسنين والفئات الخاصة �
   .رعاية الطفولة واألمومة وتوعية المرأة وتدريبها �
   .لصحي وإنشاء المركز الصحيةاالهتمام بالرعاية الصحية والتثقيف ا �
   .المساعدة في تنمية المجتمع �
   .إنشاء المشاريع اإلسكانية الخيرية ورعاية المرافق العامة �
   .تقديم مشاركة كفالة األيتام واألرامل والمطلقات وأسر السجناء �
   .إنشاء المدارس الخيرية والدورات التدريبية والتعليمية �
   .ناسبات وتوزيع لحوم األضاحيجمع وتوزيع فائض الوالئم والم �
  .)١٢٣: ، صم١٩٩٧،دياب(,رعاية الشباب خالل اإلجازات والمناسبات �

א: :א
تستمد الجمعيات الخيرية مصادر تمويلها من عدة مصادر منها الحكوميـة             

ا الجمعيات ومن   ومنها التبرعات من المجتمع وكذلك من عائد المشاريع التي تديره         
   .اشتراكات األعضاء

  

منح اإلعانات المتنوعة للجمعيات الخيرية  : على مستوى الدعم الحكـومي       -١
) ٦١٠(بموجب الئحة منح اإلعانات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم           

 مـن إجمـالي     ٪٨٠هـ حيث تصل اإلعانات إلـى       ١٣/٥/١٣٩٥وتاريخ  
للجمعيات والحصول على    كذلك دعم رياض األطفال التابعة       ،المصروفات

بعض الخدمات بأسعار مخفضة وكذلك منح أراضي مقدمة من الحكومـة            
 كما تـشمل إعانـات عينيـة مثـل األدوات           ،إلنشاء مقار الجمعيات عليها   

والمستلزمات المادية وتقدم إعانات سنوية متفاوتة بين الجمعيـات حـسب           
   .الحاجة

ضاء في الجمعية العمومية     يقدم األع  :على مستوى التبرعات واالشتراكات      -٢
اشتراكات سنوية يقومون بتسديدها للجمعية كما تقـدم بعـض الـشركات            
والمؤسسات تبرعات للجمعية وكذلك بعض األسر والجماعـات واألفـراد          

   .سواء كانت تبرعات نقدية أو عينية



 ٩٣

 تقوم الجمعيات :عائدات األسواق الخيرية والمشاريع التي تقدمها الجمعية  -٣
عليها دخالً إضافياً وتقدم مشاريع متنوعة       سواق الخيرية التي تدر   بإقامة األ 

مثل إقامة محالت تابعة للجمعية ومشاريع استثمارية متنوعة تقيمها الجمعية          
 وعائدات أربـاح األسـهم والحفـالت        ،لصالح برامجها وأنشطتها الخاصة   

   .والمعارض الخيرية
ـ        :الزكاة   -٤ كمـا أن   (دى الجمعيـات     وتعتبر الزكاة من أهم مصادر الدخل ل

الزكاة تشكل مصدراً أساسياً من مصادر تمويل الجمعيـات الخيريـة فـي             
وتقدم الزكاة على شكل مبالغ نقدية في الغالب وعلى شكل زكاوات           ) المملكة

   .عينية مثل الذهب والفضة وكذلك مثل األغنام وغيرها مما يجب فيه الزكاة
الً للجمعية مـن األوقـات التـي         وتمثل دخ  :األوقاف واألربطة والعقارات     -٥

أوقف ريعها للجمعية وكذلك األربطة والعقارات التي تشرف الجمعية على          
 .)٧١:  ص،هـ١٤١٦ ،الروقي(,استثمارها

 
א: א א א :א

تكاد تجتمع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الجمعيات وتتماثل في   
  : بة منها مجموعة متقار

صعوبات ومعوقات راجعة إلى الجمعيات نفسها وأعـضائها ومنهـا مجلـس             �
اإلدارة والجمعية العمومية ومقر الجمعية وحجمها والجوانب الـصحية فيهـا           
وكذلك أسلوب االتصال بأفراد المجتمع وأسلوب وضـع البـرامج والخطـط            

 وعدم التعاون    وعدم تنظيم المعلومات داخل الجمعية     ،وطرق تنفيذها ومتابعتها  
بشكل صحيح بين اللجان وبين األعضاء وكذلك عدم اعتماد دراسة مـشكالت            

   .المجتمع على البحث العلمي وصعوبة بعض الشروط
صعوبات راجعة إلى أهداف الجمعيات ويرجع ذلك إلى عدم الوضـوح فـي              �

األهداف أو عدم فهمها بسبب عدم تفسيرها لألعضاء أو العـاملين أو أفـراد              



 ٩٤

 وأيضاً من صعوبة األهداف عـدم القـدرة         ،ع والمستفيدين بشكل خاص   المجتم
على تحقيقها ألسباب فنية أو مالية أو إدارية مما يضطر الجمعية إلى التركيـز              

  .على بعض األهداف وإهمال األخرى
صعوبات راجعة إلى عملية التنسيق بين الجمعيات بعضها مع بعـض ومـع              �

 كذلك يمكـن اعتبـار      ، لجان تنسيقية   ومن ذلك عدم وجود    ،الجهات الحكومية 
تعارض األهداف بين الجمعيات أحد المعوقات في التعاون أو حتـى اخـتالف             

 وعدم وجود جهاز ينسق بـين الجمعيـات وبـين           ،االختصاص بين الجمعيات  
 كذلك تفتقر إلى اتحاد وطنـي يجمعهـا وينـسق           ،األجهزة الحكومية المختلفة  

  .ت التي تعني بهاأنشطتها ويبلور خبراتها في المجاال
صعوبات راجعة إلى المجتمع نفسه ومنها عدم فهم أفراد المجتمـع ألهـداف              �

الجمعيات وأنشطتها والعزوف عن مساعدة الجمعيات بسبب قلة الـوعي عـن            
علـى   دور الجمعيات وكذلك التحايل على الجمعية من قبل البعض للحـصول          

ـ  ،خدماتها وكذلك غياب المشاركة في أعمال الجمعيـة        االهتمـام   ذلك عـدم   ك
 ,اإلعالمي لشرح رسالة الجمعيات وأهدافها ونشر الوعي بنشاطها وأعمالهـا           

 .)٢١:  ص،هـ١٤٢٢ ،ابن سعيدان(

א: א א א א
:א
  :هناك عدد من العوامل تساعد على تحسين أداء عمل المؤسسات الخيرية منها 
  .از إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع جه-
  . وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع-
  . توافق رغبة المتطوع مع أهداف المؤسسة-
  . وجود هيكل وظيفي متكامل بالمؤسسة-
 إعداد برامج تدريبية مناسبة للمتطـوعين، ومتابعـة مـستوياتهم أوالً بـأول،              -

  .وتوجيههم نحو األفضل



 ٩٥

ذا ويتطلب نجاح منظمات العمل الخيري عدد من المبادئ التي يمكـن أن             ه
   :تزيد من فاعليتها تتمثل فيما يلي

:  القضاء على المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات األهليـة، ومـن أهمهـا             -١
المعوقات اإلدارية والتشريعية، وضعف مشاركة أفراد المجتمع المحلـي، وعـدم           

  .ي والنوعيالتوازن القطاعي والمكان
 استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهـات الحكوميـة            -٢

واألهلية لتقديم الخدمات االجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن حجـم واتجاهـات            
  .وحاجات العمل التطوعي األهم للمجتمع

هليـة   نشر الوعي بزيادة المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للجمعيات األ          -٣
كمجال من المجاالت التي سيعود نفعها إلى القطاع الخاص فيما بعد، خاصة مـن              

  .ناحية تأييد ودعم القطاع الخاص من جانب أفراد المجتمع
  . زيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بدور الجمعيات األهلية-٤
سية، السيا  تمكين المواطن من ممارسة حقوقه     في تفعيل دور الجمعيات األهلية      -٥

 في  يتعلم من خاللها المواطن ممارسة حقوقه      التيباعتبارها من مؤسسات المجتمع     
حلـول للمـشاكل      وضع وتنفيذ  في القضايا العامة والمساهمة     فيالتعبير عن رأيه    

 فيالخبرة   واكتساب  يواجهها المجتمع، باإلضافة لممارسة تجربة الديمقراطية      التي
  .)١٣٥:  ص،م٢٠٠٣ ،الصباب( ,دارة اإل الترشيح واالنتخاب لعضوية مجلس

مـا   من خالل   تمكين المواطن من المشاركة    في األهلية   الجمعيات ر تفعيل دو  -٦
   :يلي

  .ـ تدعيم وتفعيل وتوفير التمويل لمشروعات الجمعيات األهلية
  .ـ تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة

ر باالنتماء وتـشجيع المـشاركة       إعداد برنامج لنشر ثقافة التطوع وتنمية الشعو       -
  .الشعبية



 ٩٦

 فـي  تدعيم مفهوم المشاركة بين الجمعيات األهلية والقطاع الخاص والحكومـة            -
  .عملية التنمية

 دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً            -٧
  .بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها

ريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات الخيرية مما يؤدي          إقامة دورات تد   -٨
إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويساعد على زيادة كفاءتهم فـي هـذا             

  .النوع من العمل، وكذلك االستفادة من تجارب اآلخرين في هذا المجال
 بإشـباع    التركيز في األنشطة الخيرية على البرامج والمشروعات التي ترتبط         -٩

االحتياجات األساسية للمواطنين؛ األمر الذي يساهم فـي زيـادة اإلقبـال علـى              
  .)١٥٩:  ص،هـ١٤١٩ ،المغلوث( المشاركة في هذه البرامج 



 ٩٧

אא א א
 رسـالة   ، من أجل تطوير العمل الخيري     ،)هـ١٤٢٢( حمد بن محمد     ،ابن سعيدان  .١

  . بجمعية البر بالرياض عدد خاص بمناسبة لحفل السنوية،أعمال البر
 المسؤوليات العشر األساسـية لمجـالس اإلدارة فـي          ،)م١٩٩٦( ريتشارد   ،إنجرام .٢

 الجمعية المصرية للنـشر     ، القاهرة ،)ترجمة سالمة البابلي  (المنظمات غير الربحية    
  .والثقافة

ترجمة لجنة مسلمي    (، تجنيد المتطوعين وتنمية العضوية    ،)م١٩٩٦( سوزان   ،إيليس .٣
  . لجنة مسلمي أفريقيا، الكويت،)أفريقيا

 استخدام شبكة اإلنترنت في اإلعـالن       ،)هـ١٤٢١( صفاء   ، ومحمود ، نادية ،أيوب .٤
ــسعودية   ــي ال ــب اآلل ــشآت الحاس ــي من ــي ف ــاض،اإللكترون    اإلدارة، الري

  .٤ عدد ،)٤٠مج  (،العامة
  البيئة الجزئية لتسويق المشاريع في المنظمـات       ،)هـ١٤٢٢( عبد اهللا سالم     ،باهمام .٥

  . الجامعة الوطنية، اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة،الخيرية
 دار المعرفـة    ، مـصر  ، إدارة المؤسسات االجتماعية   ،)م١٩٩٩( هناء حافظ    ،بدوي .٦

  .الجامعية
ـ      ،)م١٩٩٠( جورج   ،بساخار وبولوس  .٧  التمويـل   ،ة تخفيف الفقر في أمريكا الالتيني

  .١ ع،٢٧ ج،والتنمية
 تطبيق المفهوم االجتماعي للتسويق فـي       ،)هـ١٤١٧( حبيب اهللا محمد     ،التركستاني .٨

) ٣٦( مجلد   ،اإلدارة العامة :  الرياض   ،الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية    
  .١العدد 

 المكتـب   ، مـصر  ، إدارة المؤسسات االجتماعية   ،)م١٩٩٥( مسعد الفاروق    ،حمودة .٩
  .العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

 المكتب  ، مصر ، مقدمة في إدارة المؤسسات االجتماعية     ،)بدون تاريخ ( أحمد   ،خاطر .١٠
  .الجامعي الحديث

ترجمـة صـليب    ( التسعينات وما بعدها     ، اإلدارة للمستقبل  ،)م١٩٩٢( بيتر   ،داركر .١١
  . الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر،)بطرس

 المكتب  ، بحوث الجمعيات األهلية في الوطن العربي      ،)م١٩٩٧( محمد حافظ    ،دياب .١٢
  . اإلسكندرية،ي للكمبيوتر والنشر والتوزيعالعلم



 ٩٨

 أثر التدريب أثناء الخدمـة علـى أداء وسـلوك          ،)م٢٠٠٠( يعقوب السيد    ،الرفاعي .١٣
  .)٨١عدد (، اإلداري، سلطة عمان،الموظفين المستفيدين من التدريب بدولة الكويت

ـ       ،)١٤١٦( منصور عبد اهللا     ،الروقي .١٤ ي  المشاركة األهلية التطوعية ومدى تكاملها ف
 المركز العربـي للدراسـات      ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،مجال الرعاية الالحقة  

  . الرياض،األمنية والتدريب
ترجمة محمد عزيز وعبد القـادر      ( تنظيم األعمال    ،)م١٩٩٢( مارغريت   ،ريشاردز .١٥

  . جامعة قاريونس، بنغازي،)عامر
 ترجمـة   ، األمور  كيف تسير  ، تقييم مجلس اإلدارة للمنظمة    ،)م١٩٩٢( بيتر   ،زانتون .١٦

  . الجمعية المصرية للنشر والثقافة، القاهرة،)مها أبو السعود(
 ، الوسائل االجتماعية الستقطاب المتطوعين    ،)هـ١٤٢٤( عبد اهللا حضيض     ،السلمي .١٧

  . جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية،الخبر
ل وسيلة لجـذب المتطـوعين للعمـل         المصداقية أفض  )٢٠٠٠ (الرحيم عبد ،سويلم .١٨

  . قطر،االجتماعي
 ، الدليل العلمـي للتـسويق     ،)هـ١٤١٣( الشركة العربية لإلنتاج اإلعالمي      ،شعاع .١٩

  .القاهرة
لية وتحقيق المساعدة   ه العالقة بين الجمعيات األ    ،)هـ١٤٢٠ (، أمل فيصل  ،الشمري .٢٠

 ، جامعة الملك سعود   ، كلية اآلداب  ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،الذاتية للمستفيدات 
  .الرياض

الطبعة :  أساسيات اإلدارة الحديثة، جدة    ،)م٢٠٠٣( أحمد عبد اهللا وآخرون      ،الصباب .٢١
  . دار الشروق،الثانية

 ،٢١ التسويق الفعال كيف تواجه تحـديات القـرن          ،)م٢٠٠٠( طلعت   ،عبد الحميد  .٢٢
  . مكتبة الشقري،الرياض

 ،إلطار النظري وأسس التطبيـق     اإلدارة باألهداف ا   ،)م١٩٧٦( علي   ،عبد الوهاب  .٢٣
  .القاهرة

 الخدمـة   ، تحفيز المواطنين لماذا وكيف ؟ الرياض      ،)م١٩٩١( محمد زويد    ،العتيبي .٢٤
  .)١٥٢عدد (المدنية 

 إدارة األعمال في البيئة الـسعودية بـين النظريـات           ،)هـ١٣٩٩ (، مدني ،عالقي .٢٥
  . جدة، دار الشروق،والممارسة

 ،موارد البشرية والمالية في المنظمات الخيرية      تنمية ال  ،)هـ١٤١٦( سليمان   ،العلي .٢٦
  . مؤسسة أمانة،الواليات المتحدة األمريكية



 ٩٩

 تنظيم األعمـال األسـس واألصـول        ،)م١٩٨٠( علي   ، عمرو والشرقاوي  ،غنايم .٢٧
  . دار النهضة العربية، لبنان، مدخل تحليلي،العلمية

ئح المجتمـع    آلية استقطاب المتطوعين من شرا     ،)هـ١٤٢٤( توفيق أحمد    ،القصير .٢٨
  . جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية،المختلفة

 وسائل استقطاب المتطوعين واالنتفـاع األمثـل        ،)هـ١٤١٨( إبراهيم حمد    ،القعيد .٢٩
 المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعية بالمملكة العربية        ، مكة المكرمة  ،بجهودهم
  .قرى جامعة أم ال،السعودية

 ،)ترجمـة فيـصل بـابكر      (، كوتلر يتحدث عن التسويق    ،)م١٩٩٩( فيليب   ،كوتلر .٣٠
  . مكتبة جرير،الرياض

 ، الخطط التـسويقية وكيفيـة إعـدادها وتطبيقهـا         ،)م١٩٩٠( مالكوم   ،مالكودونالد .٣١
   . معهد اإلدارة ،الرياض

 المؤسسات الخيرية في دولة اإلمـارات العربيـة         ،)هـ١٤٢٠( حمدان   ،المزروعي .٣٢
 رسالة دكتوراه غيـر     ، دراسة تحليلية تقويمية   ،تحدة وجهودها في الدعوة إلى اهللا     الم

  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،منشورة
 اإلدارة االستراتيجية لمواجهة تحـديات      ،)م١٩٩٩( عبد الحميد عبد الفتاح      ،المغربي .٣٣

  . مجموعة النيل العربية، القاهرة،القرن الحادي والعشرين
ـ ١٤١٩( محيي الدين سعود     ،المغلوث .٣٤    األسـاليب والـنظم المعينـة علـى        ،)هـ

  تنميـة المــوارد والتبرعـات بالهيئــات والجمعيـات والمؤســسات والمنظمــات    
  . الرياض،الخيرية
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א א א
  

 رسـالة   ، من أجل تطوير العمل الخيري     ،)هـ١٤٢٢( حمد بن محمد     ،ابن سعيدان  .١
  . عدد خاص بمناسبة لحفل السنوية بجمعية البر بالرياض،ل البرأعما

 الرعايـة االجتماعيـة داخـل المؤسـسات         ,) ١٤١٤(  نبيل محمد صادق     ،أحمد .٢
  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية:  الرياض ،اإلصالحية

 المسؤوليات العشر األساسـية لمجـالس اإلدارة فـي          ،)م١٩٩٦( ريتشارد   ،إنجرام .٣
 الجمعية المصرية للنـشر     ، القاهرة ،)ترجمة سالمة البابلي  (ت غير الربحية    المنظما
  .والثقافة

ترجمة لجنة مسلمي    (، تجنيد المتطوعين وتنمية العضوية    ،)م١٩٩٦( سوزان   ،إيليس .٤
  . لجنة مسلمي أفريقيا، الكويت،)أفريقيا

  استخدام شبكة اإلنترنت في اإلعـالن      ،)هـ١٤٢١( صفاء   ، ومحمود ، نادية ،أيوب .٥
مـج   (، اإلدارة العامـة   ، الريـاض  ،اإللكتروني في منشآت الحاسب اآللي السعودية     

  .٤ عدد ،)٤٠
 البيئة الجزئية لتسويق المشاريع في المنظمـات        ،)هـ١٤٢٢( عبد اهللا سالم     ،باهمام .٦

  . الجامعة الوطنية، اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة،الخيرية
 دار المعرفـة    ، مـصر  ،ت االجتماعية  إدارة المؤسسا  ،)م١٩٩٩( هناء حافظ    ،بدوي .٧

  .الجامعية
 التمويـل   ، تخفيف الفقر في أمريكا الالتينيـة      ،)م١٩٩٠( جورج   ،بساخار وبولوس  .٨

  .١ ع،٢٧ ج،والتنمية
العمل المؤسسي، معناه ومقومـات نجاحـه،       ) ١٩٩٩( عبد الحكيم بن محمد      ،بالل .٩

  .، رجب)١٤٣(العدد : مجلة البيان
 تطبيق المفهوم االجتماعي للتسويق فـي       ،)هـ١٤١٧( حبيب اهللا محمد     ،التركستاني .١٠

) ٣٦( مجلد   ،اإلدارة العامة :  الرياض   ،الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية    
  .١العدد 

 , دور المؤسسات األهلية في رعاية أسر الـسجناء        ,)١٤٢٢(الثقفي، محمد بن حميد      .١١
ة واإلصالح المنعقدة فـي     بحث مقدم لندوة اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابي       

 .هـ تحت إشراف اإلدارة العامة للسجون٨/١٤٢٢ /١٦-١٤الرياض في الفترة 



 ١٠١

 المكتـب   ، بحوث الجمعيات األهلية في الوطن العربي      ،)١٤٢٤(دياب محمد    ،حافظ .١٢
  . اإلسكندرية،العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

 ،لنهـضة العربيـة   دار ا ،  مقدمة في الخدمـة االجتماعيـة     ) ١٩٩٩(محمود   ،حسن .١٣
  .بيروت

 دراسـة   ، إدارة منظمات الرعايـة االجتماعيـة      ،)م١٩٩٨( رياض أمين    ،حمزاوي .١٤
 . الكويت، دار القلم،لنموذج مجتمع اإلمارات

 المكتـب   ، مـصر  ، إدارة المؤسسات االجتماعية   ،)م١٩٩٥( مسعد الفاروق    ،حمودة .١٥
  .العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

 المكتب  ، مصر ، مقدمة في إدارة المؤسسات االجتماعية     ،)بدون تاريخ ( أحمد   ،خاطر .١٦
  .الجامعي الحديث

 ، المكتبـة الجامعيـة    ، الرعايـة االجتماعيـة    ،)م٢٠٠٠( أحمد مـصطفى     ،خاطر .١٧
  .اإلسكندرية

 رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في       ,) م١٩٩٨(  محروس محمود    ,خليفة .١٨
  .للعلوم األمنية الرياض، أكاديمية نايف العربية ,المجتمع العربي

 رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في       ,) م١٩٩٨(  محروس محمود    ,خليفة .١٩
  . الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية,المجتمع العربي

ترجمـة صـليب    ( التسعينات وما بعدها     ، اإلدارة للمستقبل  ،)م١٩٩٢( بيتر   ،داركر .٢٠
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نحاول في هذا الفصل التعرض لبعض الدراسات الـسابقة ذات االتـصال               

عض الدراسات التي تناولت موضوعات قريبـة       المباشر مع هذه الدراسة وكذلك ب     
  ـ:االهتمام منها نعرض لها على النحو التالي

  
عـن اسـتراتيجيات حـل      ) م٢٠٠٨ ،القحطـاني والعجمـي   (وفي دراسة   

القطـاع الخيـري الكـويتي      (في مؤسسات القطاع الثالث     العاملين  المشكالت لدى   
 اسـتراتيجيات حـل     حيث تناولت الدراسة مراجعة ألهم الدراسات فـي       ) أنموذجاً

المشكالت في المنظمات عموماً ومنظمات القطاع الثالث على وجـه الخـصوص            
وتبين أن تلك االستراتيجيات ضرورية في وقت تسارعت فيه وتيرة العمل وكثرت            

 وقام الباحثان بعمل دراسة ميدانية على مؤسسات العمل الخيري الكويتية         ،التحديات
 وقد تكونت عينة الدراسة     ،تيجيات حل المشكالت  للتعرف على واقع استخدام استرا    

 فرداً يعملون في بعض المؤسسات الخيرية وقد استخدمت أداة تقيس واقع            ٤٠من  
 وقد دلت   ،استخدام استراتيجيات حل المشكالت مستقاة من واقع الدراسات السابقة        

 بتحديد  النتائج على أن تلك االستراتيجيات مستخدمة بدرجة بين العاملين فيما يتعلق          
المشكلة والتخطيط لحلها باختيار أفضل البدائل والقدرة على التقيـيم والمراجعـة            

 وقد دل السؤال المفتوح على أن أهم        ،للتأكد من فعالية القرار المتخذ لحل المشكلة      
   .الصعوبات التي تواجههم تنقسم إلى صعوبات إدارية وأخرى تتعلق بثقافة المنظمة

 وتناولت موضوع تنميـة المـوارد البـشرية         )م٢٠٠٨ ،الكندي(ودراسة  
 وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وأهميـة         ،وأهميتها في المؤسسات الخيرية   

دور التدريب في تطوير األداء من خالل تطوير العمل والعاملين بهذه المؤسسات            
 ،فيهـا  الرائدة وكذلك تقديم استعراض عام للكيفية التي يدار بها العمل التـدريب           

نت الدراسة أن مؤسسات العمل الخيري لم تكن بمعزل عن االهتمام بالتـدريب             وبي
بل إن طبيعة الوظيفة االجتماعية لهذه المؤسسات عليها أن تفرض اهتماماً خاصـاً           
بالتدريب نظراً للطبيعة الخاصة التي تحتاجها للعاملين فيها من قناعة خاصة بهـذا             
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حاجة ملحة إليجاد منظومة    ة أن هناك     كما بينت الدراس   ،العمل وكذلك الحماس له   
 وتوفير التأهيل الالزم لها     ،الجهات مؤسسية لتنمية الموارد البشرية العاملة في هذه      

باعتبار المورد البشري هو األساس في نجاح مثل هذه المؤسـسات فـي تحقيـق               
 وأن التدريب كان من العوامل األساسية التي ساهمت في تحقيق النجـاح             ,أهدافها
  .ة بيت الزكاةلتجرب

 والتـي جـاءت     ،)م٢٠٠٤ (المنـدالوي  فريدة جاسم داره  أوضحت دراسة   
ن تـصور أ  هذا البحـث ينطلـق مـن        و" والشخصية البناء البيروقراطي "بعنوان  

وقواها التنظيمية يمكـن أن تـؤثر فـي     البيروقراطية العامة بخصائصها البنائية
 بنمط معين من خـالل      تدريجياً شخصيات أعضاء الجهاز البيروقراطي، وتنمطهم    
الرسمية في أثناء عملية التنشئة      استيعابهم واستدماجهم للقواعد واألنظمة والضوابط    
بين هؤالء األعضاء بوصفهم    فيما  الوظيفية، فضالً عن تأثير التفاعالت التي تحدث        

دوراً فاعالً في  رؤساء ومرؤوسين وزمالء في أنماط شخصياتهم، ليؤدي ذلك كله
طبيعـة   ل سمات معينة أو تغيير سمات أخرى تتالءم وتنسجم مـع          اكتساب وتعدي 

اإلداريـة  الخيارات المهنية التي لها في الوقت نفسه تأثير في مستويات الفاعليـة             
 وقـد   ,والكفاية اإلنتاجية لمؤسساتهم بوصفها أهدافاً نهائية يجب أن تتحقق بكفـاءة          

 تلـف المـستويات   تحدد المجال البشري للبحث بالموظفين والموظفـات مـن مخ         
الوظيفية ومن العاملين في الدوائر والشركات العامة التابعـة لـوزارة الـصناعة             

 وبلـغ مجمـوع     ,والزراعة ذات العالقة بالنشاطات اإلنتاجية والخدميـة      والتجارة  
ذات مراحـل    طبقية موظف وموظفة، مثلت عينة عشوائية    ) ٣٠٠(وحدات العينة   

لغرض جمع البيانات بصورة دقيقة أكثر من       كما استخدمت    ،متعددة لمجتمع البحث  
كونها أداة رئيسة للبحـث، والمقابلـة الميدانيـة     باالستمارة االستبانة أداة، تمثلت
، وقد توصل البحث في     البسيطة، كونهما أداتين مكملتين ومساعدتين لها      والمالحظة

 تأثير النسق العمودي في شخصية البيروقراطي من حيـث ميلـه          نتائجه أن هناك    
كشفت نتائج الحالة االفتراضية التي تقـيس طبيعـة          و ،الترددللمبادرة الفردية أو    

والتـردد،   لسلطة اإلدارة المؤسسية وسمتي المبادرة    الرئاسي  العالقة بين التسلسل    
الحكومية ال يشجع الجهاز الحكومي كثيرا على       التنظيمات  بان المناخ الوظيفي في     
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أشارت  و ،القضايا التي تتطلب معالجات آنية    بعض  استخدام التقدير الشخصي تجاه     
سلوكا بيروقراطيا مترددا لدى     من المبحوثين أظهروا  ) ٪٦٤(أن نسبة   إلى  النتائج  

فعلية لم تتناولها اللوائح الرسمية وتتطلب معالجات آنيـة مـنهم،    تعرضهم لمشكلة
 أن نسبة بينت النتائجو ,اظهروا سلوكا بيروقراطياً مبادراً فقط) ٪٣٦(مقابل نسبة 

) ٪١٤(من المبحوثين اظهروا خضوعاً تاماً عند مواجهة رؤسائهم، مقابل          ) ٪٨٦(
  .)م٢٠٠٤ ،المندالوي (عدم االمتثال لهم أو) امتثال(خضوعا نسبياً  منهم اظهروا

اختبـار نمـوذج سـببي      "إلى  ) م٢٠٠٤العمري،(وفي دراسة أخرى سعى     
ظيفي وضغوط العمل على األداء     لدراسة تأثير كل من الوالء التنظيمي والرضا الو       

وقد كشفت نتائج الدراسة عن مجموعة من العالقات        , "الوظيفي والفاعلية التنظيمية  
يتحدد بكل مـن     السببية المعنوية في النموذج، فقد تبين أن متغير الرضا الوظيفي         

الدور، ومتغير األداء    العمر والخدمة، والراتب الشهري، وصراع الدور وغموض      
في حين أن متغير الوالء التنظيمي يتحدد بكل من العمر ومدة الخدمـة             الوظيفي،  

أمـا  , والراتب الشهري وصراع الدور وغموض الدور ومتغير الرضا الـوظيفي         
متغير ضغوط العمل فتحدد بكل من العمر والخدمة والراتب الـشهري وصـراع             

داء كمـا اتـضح أن متغيـر األ       , الدور وغموض الدور ومتغير الوالء التنظيمي     
والخدمة،  الوظيفي يتحدد بكل من الوالء التنظيمي، ومتغير ضغوط العمل والعمر         

وأخيرا كشفت النتائج أن متغير الفاعلية التنظيمية كمتغير نهائي في النموذج يتحدد            
بكل من الرضا الوظيفي والـوالء التنظيمـي وضـغوط العمـل ومتغيـر األداء               

  .)م٢٠٠٤العمري،(,الوظيفي
الدعم التنظيمي المدرك األبعاد المتعددة     "عن  ) م٢٠٠٤د،  رشي(وفي دراسة   

العـاطفي،   الـوالء : صنف الوالء التنظيمي إلى ثالثة أبعاد وهي      " للوالء التنظيمي 
والوالء المستمر، والوالء المعياري آما الدعم التنظيمي المدرك فيقصد به الباحث           

يها ينبغي لهم أن يؤمنوا     أن الموظفين لكي يشعروا بالوالء للمنظمة التي يعملون ف        "
في المقام األول أن المنظمة تحمل الوالء لهم، ومثل هذا اإليمان هو ما يطلق عليه               

الفرضـية  "وتنطلق الدراسة من ثالث فرضيات وهـي        , "الدعم التنظيمي المدرك  
هناك عالقة ايجابية بين الدعم التنظيمـي المـدرك والـوالء التنظيمـي             : األولى
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هناك عالقة عكسية بين الدعم التنظيمي المدرك والوالء        : لثانيةالعاطفي؛ الفرضية ا  
هناك عالقة ايجابية بـين الـدعم التنظيمـي         : التنظيمي المستمر؛ الفرضية الثالثة   

وقد توصل الباحث إلى وجـود عالقـات ذات دالالت          , "المدرك والوالء المعياري  
  .)م٢٠٠٤رشيد،(تنظيمإحصائية بين الدعم التنظيمي المدرك وجميع أشكال الوالء ال

 و العزام عن اتجاهات المـديرين نحـو التطـوير         األعرجدراسة قام بها    و  
 دراسة ميدانية منشورة في المجلة العربيـة        ،التنظيمي في شركة االتصال األردنية    

   .م٢٠٠٣ عام ٢ العدد ٢٣ المجلد ،لإلدارة
وهدفت إلى التعرف على مدى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي        

اهات العاملين في المستويات اإلدارية العليا والوسطى لالتجاه نحـو التغييـر            اتج
التنظيمي في شركة االتصاالت األردنية تعزي للخصائص الشخـصية والتعـرف           
على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العـاملين فـي شـركة               

  .االتصاالت األردنية لالتجاه نحو التطوير التنظيمي 
 من مجموع شركات االتـصاالت      ٪٤٠،٨ختيار عينة عشوائية بلغت     وتم ا   

  : شركة وتوصلت الدراسة إلى ٣١٩األردنية والبالغ عددهم 
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو التطوير التنظيمي -١
  .ال توجد فروق في االتجاه نحو التطوير التنظيمي في مجاالته  -٢
التطـوير التنظيمـي فـي مجـال األدوات         وجود فروق في االتجاه نحو       -٣

   .واألساليب التكنولوجية 
  .عدم وجود فروق في االتجاه نحو التطوير التنظيمي في المستوى الوظيفي -٤
التنظيمي واالتجاه   وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االتجاه نحو التغيير         -٥

  .)٢٠٠٣ ،األعرجي والعزام( نحو التطوير التنظيمي بمجاالته الست

  
حـول العالقـة بـين      ) م٢٠٠٢بركـات، ( وجاءت دراسة وجدي بركات     

المحددات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني وتحقيق العالقات التنـسيقية حيـث           
ـ         لمنظمـات المجتمـع   ةتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين المحددات التنظيمي

  .المدني وتحقيق العالقات التنسيقية على المستوى األفقي والرأسي 
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عن خصائص العمل ومستوى اإلجهاد الوظيفي      ) ٢٠٠٢الفوزان،  (ودراسة    
 وهدفت إلـى    ،دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية        

دراسة خصائص العمل ومستوى اإلجهاد الوظيفي في األجهزة الحكومية من خالل           
المـوظفين تجـاه    التطرق إلى أربعة محاور هي مستوى ضغوط العمل ونظـرة           

خصائص العمل والعالقة بين العوامل الشخصية وخصائص العمل وبين مـستوى           
فـي    وأخيراً العوامل التي تؤثر على مستوى اإلجهاد الـوظيفي         ،اإلجهاد الوظيفي 

 ، موظفين تم اختيارهم بالطريقة غير االحتماليـة       ٥٠٥ وقد بلغ حجم العينة      ،العمل
ط العمل في األجهزة الحكومية كما يـراه        وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ضغو     

 كما يرى أغلب الموظفين أن األعمال التي يقومون بها تتسم           ،أفراد العينة ضعيف  
باألهمية وبتنوع في المهارات وأن العمل يوفر لهم قدراً من االستقاللية ويـزودهم             
 بمعلومات عن كيفية أدائه في العمل، ووجود عالقات ارتباطيه سلبية بـين جميـع       

هناك ثالثة   كشفت الدراسة إلي أن    خصائص العمل ومستوى اإلجهاد الوظيفي، كما     
 ،الفـوزان ( والخبـرة العمليـة      ،العمـل   واالستقاللية في  ،عوامل هي ذاتية العمل   

  .)م٢٠٠٢
دراسة قام بها البدري عن دوافع العمل وعالقتها بنظم القيم الشخصية لدى و  

 منشورة في مجلة اإلدارة العامة عام ،نغازيموظفي القطاع العام في منطقة بلدية ب
  : وهدف الدراسة إلى ,م ٢٠٠٢

محاولة تحديد دوافع العمل لدى الموظفين في الجهاز اإلداري فـي بلديـة              -١
   .بنغازي 

   .معرفة ترتيب أهمية الحاجات لدى العينة  -٢
   .معرفة مستوى إشباع الحاجات اإلنسانية لدى العينة  -٣
التي تدفع وتؤثر في سلوك الموظفين في الجهاز        قياس نظم القيم الشخصية      -٤

  .اإلداري 
   .تحليل االرتباط بين نظم القيم والحاجات اإلنسانية  -٥
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  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 
  .شعور أفراد العينة بنقص في إشباع الحاجات األساسية  �
م وتحقيق  إن أكثر الحاجات أهمية لدى أفراد العينة هي الحاجة إلى االحترا           �

   .الذات 
  .إن أقوى الحاجات تأثيراً على سلوك الموظفين حاجة البقاء  �
   .إن القيمة االقتصادية واالجتماعية هي القيم السائدة لدى أفراد العينة  �
هناك عالقة بين كل من الجنس وأهمية الحاجات االجتماعيـة والمـستوى             �

   .اإلداري والقيم العقالنية 
  .لعقالنية والجمالية واالجتماعية واالقتصادية هناك عالقة بين القيم ا �
البديري، (,وجود عالقة إيجابية بين أهمية حاجات الضمان والقيم االقتصادية         �

  .)م٢٠٠٢
  

حـول  ) م٢٠٠١(وجاءت دراسة رشاد عبد اللطيف، ومدحت أبو النـصر          
المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية العاملة في مجال أطفال الشوارع، لتوضح           

المدربـة،   العديد من المعوقات مثل الموارد المالية واالفتقار إلي العناصر البشرية         
 وكذلك عدم توافر المعلومـات والبيانـات        ،والمتخصصة لتخطيط وتنفيذ البرامج   

الـشوارع، كمـا أن      الكاملة والدقيقة والحديثة عن الجمهور المستهدف من أطفال       
   . جمعياتهناك قصورا في التعاون والتنسيق داخل ال

  

حـول العالقـة بـين      ) م٢٠٠٠ ،أحمد(وفي دراسة تومادر مصطفى احمد      
 حيـث   ،المنظمات االجتماعية غير الحكومية لحماية البيئـة وتحقيـق األهـداف          

أوضحت الدراسة أهم المتغيرات التي تؤثر في العالقات بـين المنظمـات غيـر              
  .والبشريةالحكومية وقد ارتكزت على المتغيرات التنظيمية والبيئية 

عن عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القرارات فـي        ) ١٩٩٩ ،العتيبي (دراسةو
التعرف على مستويات الثقافة القيادية لـدى        إلي    الدراسة توهدف ،األجهزة األمنية 

التعرف على عملية اتخاذ القـرارات       و ،القيادات الوسطى في قوات األمن الخاصة     
على مستوى الثقافة   ) الديموغرافية  (  الشخصية   معرفة عالقة المتغيرات  ، و وآلياتها
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علـى اتخـاذ    ) الديموغرافيـة   ( معرفة عالقة المتغيرات الشخـصية       و ،القيادية
وكان منهج الدراسة هو المنهج     ،  وكانت أداة الدراسة هي أداة االستبيان      ,القرارات

وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين         إلي   وتوصلت الدراسة ،  الوصفي المسحي 
واتخاذ القرارات التكتيكيـة    )  منخفضة   ، متوسطة ،عالية( ستوى الثقافة القيادية    م

حيث أن غالبية المبحوثين الذين يتمتعون بمستوى ثقافي عال كانوا ممن يتخـذون             
مستوى الثقافة القيادية للمبحوثين ارتفع معـه        هذا النوع من القرارات فكلما ارتفع     

جود عالقة ذات داللة إحصائية بـين مـستوى         و، و التكتيكية نسبة اتخاذ القرارات  
 وبين المشاركة في اتخـاذ القـرارات      )  منخفضة   ، متوسطة ،عالية( الثقافة القيادية 

حيث إنه كلما ارتفع مـستوى الثقافـة القياديـة          )  روتينية   ، تكتيكية ،استراتيجية(
، اتالقـرار  من للمبحوثين كلما ارتفعت معه نسبة المشاركة في اتخاذ هذه األنواع         

 ، متوسـطة  ،عالية(  القيادية  الثقافة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى      و
صياغة القـرار وعرضـة علـى       (  وأنماط المشاركة في اتخاذ القرار    ) منخفضة

 وتقديم االقتـراح للقـرارات التـي يتخـذها          ،الرئيس، اتخاذ القرار بشكل نهائي    
ين الذين يتمتعون بمستوى ثقـافي      غالبية المبحوث  حيث بينت الدراسة أن   ) الرؤساء

عال كانوا ممن يقومون بصياغة القرار وعرضه على رؤسـائهم كمـا يقومـون              
عدم وجود عالقة يعتد بها إحـصائياً بـين مـستوى           ، و نهائي باتخاذ القرار بشكل  

 هـي   اإلستراتيجيةواتخاذ القرارات   )  متوسطة، منخفضة    ،عالية(  الثقافة القيادية 
لق بصلب الجهاز األمني ومستقبله وتعتمد على التخطيط طويل         القرارات التي تتع  

األمد وتحتاج إلى تفكير طويل وجهد ذهني كبير لهذا تتخذ هذه القرارات عادة من              
قبل القيادات العليا، أما القرارات الروتينية فهي قرارات قصيرة المدى وبسيطة وال     

اذها تلقائيـا كمـا ال يوجـد        يحتاج اتخاذها إلى كثير من الوقت والجهد بل يتم اتخ         
عالقة يعتد بها إحصائياً بين مستوى الثقافة القيادية ونمط المشاركة الذي يقوم على             
تقديم التوصيات في اتخاذ القرار حيث يعود ذلك إلى أن ذوي الثقافة القيادية العالية              
قد يميلون إلى أن يكون لهم دور أكثر فاعليـة مـن مجـرد تقـديم التوصـيات                  

  .)م١٩٩٩ ،العتيبي(تللقرارا
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، وكـان   اتخاذ القرارات في المنظمة األمنية     عن   )م١٩٩٩،القرني (دراسةو
الهدف من الدراسة تناول موضوع اتخاذ القرار األمني فـي النظريـة والتطبيـق          

فـي   وإبراز أهميته والتعرف على حدود المشاركة إذا ما استعان بها القائد األمني           
البحث  و ،األمنية  االنضباط التي تتسم بها المنظمات     اتخاذ القرارات األمنية في ظل    

وكانت ،  عن مدى الحاجة إلى استخدام األساليب الحديثة في اتخاذ القرارات األمنية          
أداة الدراسة هي أداة االستبيان وكان المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو مـنهج              

بـالنموذج القيـادي    المسح االجتماعي وكانت نتائج الدراسة أنه ال يوجد ما يسمى           
هـو  القيـادي   المثالي وفق نظرية معينة وإن ما يحكم القائد األمني ويحدد نمطـه             

القيـادي   الموقف الذي يملي عليه اتخاذ القرار تفاعالً مع قوى الموقـف والـنمط            
أهدافها والمـستفيدين  ومع المثالي هو الذي يتفق مع توقعات وأماني أفراد المنظمة         

تطويع األسـلوب القيـادي     على  صف بالمرونة التي تساعد     من خدماتها وهو المت   
 ليالئم متطلبات زمن معين وموقف معين والمشكالت األمنية فـي مجـال العمـل             

األمني تتطلب قرارات حازمة وفورية جريئة وحاسمة وهذا يعني اتصاف القائـد            
يـرتبط    والحزم أسلوب في ممارسة القيـادة واتخـاذ القـرارات          ،األمني بالحزم 

مقومات الشخصية والمكونات الذاتية للقائد األمني أكثر من ارتباطه بنمط أسلوب        بال
  .)م١٩٩٩ ،القرني(قيادي معين 

محددات الوالء التنظيمي فـي     "بدراسة  ) م١٩٩٨العمري،(كما قام الباحث    
، وكشفت الدراسة عن أن المتغيرات الوظيفيـة وهـي          "القطاع الصحي الحكومي  

الوظيفي وصراع الدور الوظيفي هي أقوى المتغيـرات        الرضا الوظيفي واالندماج    
عالقـة   ارتباطاً بالوالء التنظيمي، وباستثناء متغير صراع الدور الوظيفي توجـد         

ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بين الوالء التنظيمي وكل من الرضا الوظيفي            
الوظيفي،  أما بالنسبة لمتغير صراع الدور    , )٠،٤٣(، واالندماج الوظيفي    )٠،٥٩(

  .)هـ١٤١٩العمري،(,فيرتبط بالوالء التنظيمي ارتباطاً سالباً وذا داللة إحصائية
عن مدى تعرض العـاملين لـضغوط       ) ١٩٩٨ ،عسكر وآخرون (ودراسة  

 وهدفت الدراسة إلى تحديد ومقارنـة درجـة         ،العمل في بعض المهن االجتماعية    
ريس في المعاهد الخاصة    الضغوط التي يتعرض لها العاملون في كل من مهنة التد         
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والتمريض والخدمة االجتماعية والخدمة النفسية فـي مجـال عملهـم بمتغيراتـه           
المختلفة وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن فئة المتزوجين هم األكثر تعرضـاً             
للضغوط مقارنة بغير المتزوجين وخاصة في مهن التمريض والخدمة االجتماعية          

حاولنا تفسيره من خالل مسئوليات الفرد المتـزوج ضـن          ويبدو األمر منطقياً إذا     
 إضافة إلى مسؤولياته في العمل األمر الذي قد يؤدي إلى شعوره بضغوط             ،أسرته

أعلى نسبياً، ووجود درجة من الضغوط لدى العاملين في مهنة التمريض تزيد عن             
ريض يعانون  مثيالتها في المهن األخرى وبالتالي فإن معاناة العاملين في مهنة التم          

  .)م١٩٩٨ ،عسكر وآخرون(من الشعور باإلرهاق أمر تبرره ظروف العمل 
دراسة قام بها الحقباني عن أثر المتغيرات التنظيمية على اإلبداع اإلداري           و  

هـ ١٤١٨مقدمة إلى جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارة قسم إدارة عامة عام             
 وقد توصلت إلى    ،ى اإلبداع اإلداري  وهدفت إلى معرفة أثر المتغيرات على مستو      

  : عدة نتائج منها 
إن مستوى اإلبداع اإلداري في األجهزة الحكومية فـي المملكـة العربيـة              �

   .السعودية بشكل عام متوسط إلى حد ما 
نمـط  ( وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات التنظيميـة          �

)  االتصاالت والمعلومـات ،راءات األنظمة واإلج، الحوافز ، التدريب ،القيادة
   .واإلبداع اإلداري لدى الموظفين في األجهزة الحكومية بمدينة الرياض 

كانـا فـوق    )  األصالة ،المرونة(أن عنصرين من عناصر اإلبداع اإلداري        �
كانا في المتوسط في حين كانت      )  المخاطرة ،الطالقة(المتوسط وعنصرين   

والحساسية للمشكالت والخـروج علـى      القدرة على التحليل    (بقية العناصر   
  .)هـ١٤١٨ ،الحقباني (,أقل من المتوسط ) المألوف

وتناولـت إسـهامات    )م١٩٩٦عبد المجيد،   ( وفي دراسة لبني عبد المجيد      
بحوث طريقة تنظيم المجتمع في دراسة الجمعيات األهليـة فـي مـصر حيـث               

 وضـعف المـشاركة     أوضحت النتائج أهمية العالقات التنسيقية بين هذه الجمعيات       
بصفة عامة وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالجمعيات األهلية فـي بحـوث            

  .تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية بشكل يتواكب مع المستويات المناطة بها
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مدى قدرة العوامل التنظيمية والشخصية في      "بقياس  ) ١٩٩٦الطجم،  (وقام  
، وقد أظهرت نتـائج     "هزة اإلدارية السعودية  التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي باألج    

التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط وجود عالقـة ايجابيـة معنويـة ذات داللـة              
كمـا تبـين أن   , إحصائية بين المتغيرات التنظيمية، ومتغيرات االلتزام التنظيمـي       

تصورات الموظف لسلوك منظمته له التأثير المباشر في التزامه واندماجه الـذاتي            
  .)م١٩٩٦الطجم،(,ارتباطه بمنظمته ووالئه لهاو

العمـل   العالقة بين ضـغوط   "والتي تناولت   ) م١٩٩٥المير،  (وفي دراسة   
, "دراسة مقارنـة  :  والرضاء الوظيفي، والصفات الشخصية    يوبين الوالء التنظيم  

 الـدور، والـوالء   حيث قام بقياس ومقارنة مستويات صراع الـدور، وغمـوض         
السعودية، وغير السعودية    لوظيفي، والرضاء الوظيفي للعمالة   التنظيمي، واألداء ا  

الـسعودية، وقـد كـشفت       الذين يعملون في عدد من المنشات في المملكة العربية        
الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي ألفـراد             

وى الـوالء   المجموعة اآلسيوية والمجموعة الغربية، وتدل النتائج علـى أن مـست          
التنظيمي ألفراد المجموعة اآلسيوية أعلى من مستوى الوالء التنظيمي عند أفـراد            

كما بينت نتـائج    " المجموعتين العربية والمجموعة السعودية، والمجموعة الغربية     
فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي         "الدراسة أن هنالك    

 والمجموعة العربية، وبين أفراد المجموعة اآلسيوية       بين أفراد المجموعة السعودية   
وتـدل  , والمجموعة السعودية، وبين أفراد المجموعة السعودية والمجموعة الغربية       

النتائج على أن مستوى األداء الوظيفي ألفراد المجموعة العربية أعلى من مستوى            
 والمجموعـة   األداء الوظيفي عند أفراد المجموعة الغربية والمجموعة اآلسـيوية        

  .)م١٩٩٥المير،(," السعودية
قياس الـسمات القياديـة     حول  )١٩٩٤ ،النعيمي، وآخرون (دراسة  وجاءت    

وتهدف الدراسة إلى تقديم حلول مقترحة لمشكلة       ،  للمدراء في المنظمات الصناعية   
ـ     قوة تماسك وتركز السمات القيادية عنـد مـديري         (البحث التي يمكن حصرها ب

وقـد اسـتخدم    ) رنة بمديري اإلدارة الوسطى والدنيا والعـاملين      اإلدارة العليا مقا  
الباحث أداة االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات وكان منهج الدراسة هـو المـنهج             
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الوصفي التحليلي وكانت نتائج هذه الدراسة أن القدرة اإلشرافية ؛ تقاس بعمليـات             
والحـزم   يقـاس باإلبـداع   أن الذكاء   ، و النشاط والتفكير واللباقة وتحمل المسئولية    

 تـم تحديـدها     ،المبـادأة ، و والعمل وقوة الحجة، وتوقد الذهن والعطف والعقالنية      
بـالتمكن،   قياسها، يمكنبالنفس  الثقة  ، وأن   ) هادئ ، مجد، منتبه، صريح   ،مبدع(بـ

 الـــذهن،والعطف،وتوقـــد  ،والجـــدارة والثقـــة بـــالنفس، واالنتبـــاه
  .)م١٩٩٤النعيمي،(,والعقالنية

عن األداء الوظيفي لمـوظفي منظمـات       ) ١٩٩١العواد،  (  راسةوجاءت د 
القطاع العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهدفت هذه الدراسـة            
إلي الكشف عن طبيعة أداء الموظفين المتعاملين مع الجمهور في منظمات القطاع            

 Openلنسق المفتوح العام في المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث نظرية ا

System Theory  كمدخل للدراسة، وحدد عدد من المعايير واالشتراطات التـي 
البد من األخذ بها لتحسين أداء الموظفين ليكونوا على مستوى فعـال مـن األداء               
الوظيفي، واللباقة في التعامل مع الجمهور، ويرى الباحث أن المنظمـة البـد أن              

ة الداخلية من خالل عمليات اختيار المـوظفين قبـل           التنظيمي ةتحسن عمليات البيئ  
تعيينهم، وإعداد برامج تدريبه لهم، وتحديد نظام المكافئات، واالنضباط بأسـلوب           
مناسب، عالوة على استخدام أشكال متقدمة من التكنولوجيـا ذات الـصلة بـأداء              

التـي  الخدمات، وقد توصل الباحث لعدد من النتائج كان من أبرزها إن المنظمات             
 كمـا إن    ,تمت دارستها لم تنجح في تحقيق مستوى من األداء الـوظيفي الفعـال            

 وال  ,المنظمات الحكومية لم تستخدم طرقاً مالئمة الختيار العاملين عند تـوظيفهم          
توجد برامج تدريبية كافية للعاملين، وال يوجـد تطبيـق نظـام مالئـم للثـواب                

 الحديثة في أداء العمل، وعلى وجـه         وهنالك نقص في استخدام التقنية     ,واالنضباط
 كمـا تبـين أن      ,الخصوص استخدام الهاتف، والبريد في تقديم الخدمات للعمـالء        

ـ               مالفاعلية في األداء الوظيفي واللباقة في التعامل مع الجمهور من قبل الموظفين ل
  .)م١٩٩١العواد،(,تكن مرضية

تغيـرات  والتي اهتمـت بدراسـة الم     ) م١٩٨٨(وجاءت دراسة نبيل صادق   
 ،الريفيـة  المؤثرة على ممارسة األخصائي االجتماعي لدورة في مؤسسات التنمية        
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حيث توصلت الدراسة إلي أهمية توفر المتطلبات التنظيمية لمنظمة التنمية الريفية           
والعالقة بين المنظمة وغيرها من المنظمات العاملـة علـى المـستوى األفقـي              

ه المتغيرات التي تؤثر على الممارسـة       والرأسي، كما أوضحت الدراسة طبيعة هذ     
   .المهنية لألخصائي االجتماعي المشتغل بالتنمية الريفية

 

دراسة قام بها القطان عن العالقـة بـين الـوالء التنظيمـي والـصفات               و  
 دراسة مقارنة بين العمالة األسيوية والعمالة العربيـة         ،الشخصية واألداء الوظيفي  

 عـام  ٢، عـدد   ١١  مجلد ، المجلة العربية لإلدارة   والسعودية والغربية منشورة في   
  : وهدفت الدراسة إلى ,م ١٩٨٧

قياس ومقارنة مستويات الوالء التنظيمي للعمالة الوافدة واألسيوية والعربية          -١
  .المملكة  والغربية والسعودية تجاه المنظمات التي يعملون بها في

ة الخدمة في المنظمة    تقرير طبيعة العالقة بين الوالء التنظيمي والعمر ومد        -٢
  .والمستوى التعليمي لألفراد

  .تقرير طبيعة العالقة بين الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي لألفراد  -٣
  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين مستويات الـوالء التنظيمـي             �
  .يوية الغربية ألفراد المجموعة األسيوية والسعودية واألس

من األسباب التي أدت إلى ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي للعمالة األسيوية            �
مقارنة بالعمالة األخرى تدهور الوضع االقتصادي فـي الـدول األسـيوية            

  .والديانة الغير إسالمية وعدم وجود عقد عمل رسمي 
العمالة إن من األسباب التي أدت إلى انخفاض مستوى الوالء التنظيمي لدى             �

الغربية مقارنة باألخرى تعود إلى أن الغربيين نزحوا إلى السعودية كغيرهم           
  .من الجنسيات األخرى

  .هناك عالقات إيجابية بين الوالء التنظيمي والعمر ومدة الخدمة  �
   .هناك عالقات إيجابية بين الوالء التنظيمي واألداء الوظيفي  �
ــوالء التنظيمــ     � ــين ال ــة ب ــات إيجابي ــاك عالق ــصفات هن ي وال

 .)م١٩٨٧القطان،(,الشخصية
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א א א א א א
من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن جميعها تتفق مع موضوع           
الدراسة الحالية باعتبار أن الدراسة الحالية تهتم بدراسـة المحـددات التنظيميـة             

عتبار أن محددات التنظيم سوء بالنـسبة       بالنسبة للمؤسسات االجتماعية الخيرية وبا    
للمؤسسات الخيرية أو غيرها تعتبر واحدة ومتقاربة باعتبـار أن التنظـيم يمثـل              

 ومن هذا المنطلق فإنه تم تحديد المحددات        ،الوظيفة الثانية في اإلدارة بعد التخطيط     
التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمتمثلـة بأهـداف هـذه             

لمنظمات والموارد البشرية ومشروعات وبرامج المنظمة واإلمكانات والتسهيالت        ا
 لذلك فإن جميع الدراسات تتفق مـع موضـوع          ,المقدمة من المؤسسات الخيرية     

عن استراتيجيات  ) م٢٠٠٨ ،القحطاني والعجمي (بالنسبة لدراسة   ف ,الدراسة الحالية   
القطاع الخيري الكويتي   (لثالث   في مؤسسات القطاع ا    العاملينحل المشكالت لدى    

عن تنمية الموارد البـشرية وأهميتهـا فـي         ) م٢٠٠٨ ،الكندي(ودراسة  ) أنموذجاً
المؤسسات الخيرية فهما تناوال آلية العمل في القطاع الخيري سواء بالنسبة لحـل             
المشكالت أو بالنسبة لتنمية الموارد البشرية وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية في             

  .الخيري د المحددات التنظيمية المؤثرة في المؤسسات االجتماعية ومنها العملتحدي
فهي تتفق مع الدراسة الحالية نظـراً       ) م٢٠٠٤ (المندالويبالنسبة لدراسة   و

القواعد التنظيمية التـي تـؤثر فـي التنظـيم          و البناء البيروقراطي لشمولها على   
لحالية تركز علـى المحـددات       وتختلف عنها في أن الدراسة ا      ،وسلوكيات األفراد 

  التنظيمية المؤثرة في فاعلية المنظمات االجتماعية العاملة في مجال العمل الخيري
الدعم التنظيمي المدرك األبعـاد     "عن  ) م٢٠٠٤رشيد،  (أما بالنسبة لدراسة      

تتفق مع موضوع الدراسة الحالية باعتبار أن كـل مـن           " المتعددة للوالء التنظيمي  
مي والدعم التنظيمي والعمل أحد المحددات التنظيمية التي تسعى إليها          الوالء التنظي 

  .الدراسة الحالية لتفعيل العمل الخيري 

عن اختبار نموذج سببي لدراسة تأثير كل من        ) م٢٠٠٤ ،العمري(ودراسة  
الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل على األداء الوظيفي والفاعليـة           

عا تتناول عملية الوالء التنظيمي وهو أحد مؤشرات المحـددات          التنظيمية فهي جمي  



 ١٢١

التنظيمية مما يجعلها تتفق مع الدراسة الحالية وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية             
ركزت على المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية المنظمات االجتماعية العاملـة           

 حول العالقة    )٢٠٠٢ (كاتفي مجال العمل الخيري أما بالنسبة لدراسة وجدي بر        
بين المحددات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني وتحقيق العالقات التنسيقية فهي          
تركز على عمليات التنسيق وهي أحد وظائف اإلدارية وتناقش عمليـات التنظـيم             
أيضاً والمحددات التنظيمية األمر الذي جعلها تتفق مع موضوع الدراسة الحاليـة            

في أن الدراسة الحالية تركز على المحددات التنظيميـة بالنـسبة           ولكن االختالف   
  .لمؤسسات العمل االجتماعي

 عن خصائص العمـل ومـستوى اإلجهـاد        ٢٠٠٢أما بالنسبة لدراسة الفوزان       
 فهـي   ، دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية في المملكة العربية الـسعودية          ،الوظيفي

لمحددات التنظيمية ممـا يجعلهـا تتفـق مـع          تناقش أيضاً خصائص العمل وهو أحد ا      
موضوع الدراسة الحالية وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز علـى المحـددات              

  . التنظيمية في مؤسسات العمل االجتماعي
دوافع العمـل وعالقتهـا بـنظم القـيم         عن   ٢٠٠٢البدريأما بالنسبة لدراسة      

فهـي تتفـق مـع      لدية بنغـازي    الشخصية لدى موظفي القطاع العام في منطقة ب       
موضوع الدراسة الحالية باعتبار أنها تناقش دوافع العمل وهي أحـد المحـددات             
التنظيمية وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز على المحددات التنظيمية في            

  .مؤسسات العمل االجتماعي
 حـول   ٢٠٠١أما بالنسبة لدراسة رشاد عبد اللطيف، ومدحت أبو النـصر         

 فهـي   ،عوقات التي تواجه المنظمات األهلية العاملة في مجال أطفال الـشوارع          الم
تناقش أحد الموضوعات االجتماعية التي تتعلق بأطفال الـشوارع وتركـز علـى             
المعوقات التي تواجه المنظمات بينما الدراسة الحالية تركز علـى آليـة التنظـيم              

  .والمحددات التنظيمية للمؤسسات االجتماعية
 حول العالقة بـين المنظمـات       )٢٠٠٠(لنسبة لدراسة تومادر مصطفى احمد    أما با 

االجتماعية غير الحكومية لحماية البيئة وتحقيق األهداف فهي تتفق مع موضـوع            
الدراسة الحالية نظراً لتناولها عمليات التنظيم في المؤسسات االجتماعية وتختلـف           



 ١٢٢

تنظيمية في مؤسسات العمـل     عنها في أن الدراسة الحالية تركز على المحددات ال        
عن عالقة الثقافة القياديـة باتخـاذ       ) ١٩٩٩ ،العتيبي (دراسةأما بالنسبة ل   الخيري

اتخاذ القـرارات فـي      عن   )١٩٨٩،القرني (دراسة و القرارات في األجهزة األمنية   
 فهي جميعها تتفق مع موضوع الدراسة الحالية باعتبار أن اتخـاذ            المنظمة األمنية 
لمحددات التنظيمية مما يجعل كل من الدراستين تتفق مع موضـوع           القرارات من ا  

عن محـددات الـوالء     ) م١٩٩٨العمري،(الدراسة الحالية وأيضاً بالنسبة لدراسة      
عن األداء  )١٩٩٨(أما بالنسبة لدراسة عسكر      التنظيمي في القطاع الصحي الحكومي    

لكة العربيـة الـسعودية   الوظيفي لموظفي منظمات القطاع العام في مدينة الرياض بالمم    
فهي تتفق أيضاً مع موضوع الدراسة الحالية وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز              

  .على المحددات التنظيمية في مؤسسات العمل االجتماعي 

فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحاليـة       ) م١٩٩٥المير،  (وبالنسبة لدراسة   
  . وضغوط العمل باعتبار أنها تدرس عوامل الوالء التنظيمي

وتتفق دراسة لبني عبد المجيد التي تناولت إسهامات بحوث طريقة تنظـيم            
المجتمع في دراسة الجمعيات األهلية في مصر في أنها تتحدث عن التنظيم ممـا              
يجعلها تتفق مع موضوع الدراسة الحالية وتختلف عنها في أن الدراسـة الحاليـة              

  .تركز على المحددات التنظيمية 
مدى قدرة العوامل التنظيمية والشخصية في      "النسبة لدراسة الطجم عن     أما ب 

، فهي تتناول عمليات    "التنبؤ بمستوى االلتزام التنظيمي باألجهزة اإلدارية السعودية      
التنظيم اإلداري وتختلف عنها في أن الدراسة الحاليـة تركـز علـى المحـددات               

   .التنظيمية في المؤسسات االجتماعية 
قيـاس الـسمات القياديـة      حول  )١٩٩٤ ،النعيمي، وآخرون (سة  دراوأما و   

 فهي تتفق كل من الدراستين مع موضوع الدراسة         للمدراء في المنظمات الصناعية   
الحالية باعتبار أن القيادة مؤثرة في عمليات الدعم التنظيمي وزيادة اإلنتاجية وهو            

  . ت االجتماعيةما تسعى إليه الدراسة الحالية بالنسبة للتطبيق في المنظما
مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض       أما بالنسبة لدراسة العواد عن      

 فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية في كونها تقف علـى أحـد              ،المهن االجتماعية 
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المحددات التنظيمية وهي الموارد البشرية فضالً عن أنها تناقش المنظمات االجتماعيـة            
 مما يجعلها تتفـق مـع موضـوع         ،عرض لها العاملين فيها   والضغوط التي يمكن أن يت    

الدراسة الحالية وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز على المحـددات التنظيميـة              
   . بالنسبة لمؤسسات العمل االجتماعي

اتجاهات المديرين نحو التطوير    حول  األعرجي والعزام   أما بالنسبة لدراسة    
فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية حيث       ردنية  التنظيمي في شركة االتصال األ    

أن من ضمن المحددات التنظيمية عمليات التطوير للمنظمات وتختلف عنها في أن            
  ,الدراسة الحالية تركز على المحددات التنظيمية في مؤسسات العمل االجتماعي

العالقـة بـين الـوالء التنظيمـي والـصفات      عن القطان أما بالنسبة لدراسة    
فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية نظراً ألن الوالء         خصية واألداء الوظيفي    الش

التنظيمي أحد المحددات التنظيمية ومن ثم فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحاليـة      
وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تركز على المحددات التنظيمية في مؤسسات            

   . العمل االجتماعي
أثر المتغيرات التنظيمية على اإلبداع اإلداري      عن  الحقباني  أما بالنسبة لدراسة      

فهي تتفق مع موضوع الدراسة الحالية حيث أن المتغيرات التنظيميـة واإلبـداع             
اإلداري أحد المقومات التي تعتمد عليها المحددات التنظيمية وتختلف عنها في أن            

  .لعمل االجتماعيالدراسة الحالية تركز على المحددات التنظيمية في مؤسسات ا
  ـ:ونلخص تحليلنا للدراسات السابقة في 

أكدت معظم الدراسات علي أهمية ودور المحددات الوظيفيـة فـي            .١
ل القطاع األهلي، ودور هـذه      االتنظيمات االجتماعية خاصة في مج    

 .المحددات في تحقيق فاعلية هذه المنظمات

ظيمية فمنها  تنوع اهتمامات هذه الدراسات في تناولها للمحددات التن        .٢
  . األهداف، الموارد، العاملين،ما اهتم بالتنسيق واالتصال
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ومن ناحية االستفادة من هذه الدراسات فقد استفدت من هذه الدراسـات            

  :من عدة نواحي 

 استفدت في اإلطار النظري حيث تعرفت على المحددات التنظيمية بـشكل            :أوالً  
 هذا باإلضـافة    ، العمل الخيري  عام وقمت ببلورتها في ضوء احتياجات مؤسسات      

  ,إلي أنني استفدت من المراجع التي تم الرجوع إليها في هذه الدراسات
 استفدت من هذه الدراسات في الوقوف في صياغة بعض التساؤالت التـي             :ثانياً  

  .بنيت عليها الدراسة الحالية 
خدمة كما استفدت من هذه الدراسات في التعرف علـى المنهجيـة المـست            : ثالثاً  

   .وطرق صياغتها وكيفية توظيفها في البحث 
 استفدت من الدراسات في النظريات التي تم استخدامها وكيفية توظيفها في            :رابعاً  

  .البحث 
 استفدت من الدراسات في الوقوف على المحددات التنظيمية التي تـؤثر            :خامساً  

  .في المنظمات 
مل على كافة المحددات التنظيميـة       بالرغم من أن معظم الدراسات لم تشت       :سادساً  

إال أن الباحث تعرف على المحددات التنظيمية المؤثرة في المنظمات ومن ثم تـم              
  .توظيف هذه المحددات في الدراسة الحالية
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אא א
   

 الرعاية االجتماعية داخـل المؤسـسات       ,) م١٩٨٨( نبيل محمد صادق     ،أحمد .١
  . نايف العربية للعلوم األمنية أكاديمية:  الرياض ،اإلصالحية

اتجاهات المـديرين   "  وزياد فيصل هالل     ، عاصم حسين، والعزام   ،األعرجي .٢
 ،المجلة العربية لـإلدارة   " نحو التطوير التنظيمي في شركة االتصال األردنية        

   .م ٢٠٠٣ عام ٢ العدد ٢٣المجلد 
القيم الشخـصية   دوافع العمل وعالقتها بنظم     "  عبد القادر عبد الحفيظ      ،البدري .٣

مجلة اإلدارة العامة عـام     " لدى موظفي القطاع العام في منطقة بلدية بنغازي         
   .م ٢٠٠٢

أثر المتغيـرات التنظيميـة علـى       " تركي بن عبد الرحمن بن سعد        ،الحقباني .٤
جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارة قسم إدارة عامة عام          " اإلبداع اإلداري   

  .هـ١٤١٨
الدعم التنظيمي المدرك واألبعـاد المتعـددة       , )م٢٠٠٤(،  رشيد، مازن فارس   .٥

المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد الحادي عشر، العـدد         , للوالء التنظيمي 
 .األول

عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القرارات فـي       ) ١٩٩٩(بشر محمد زيد     ،العتيبي .٦
  .األجهزة األمنية أكاديمية نايف للعلوم األمنية 

 مدى تعرض العاملين لـضغوط العمـل فـي    ،)م١٩٩٨(سمير أحمد    ،عسكر .٧
  . الرياض ،٥ العدد ، مجلة العلوم االجتماعية،بعض المهن االجتماعية

، محددات الوالء التنظيمـي فـي القطـاع         )م١٩٩٨(العمري، عبيد عبد اهللا،      .٨
  .سعود مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعة الملك: الصحي الحكومي، الرياض

اختيار نموذج سببي لدراسة تأثير كل من       , ) م٢٠٠٤( عبيد عبداهللا،    العمري، .٩
الوالء الوظيفي وضغوط العمل على األداء الوظيفي والفاعلية التنظيمية، مجلة          

 أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد السادس عشر،          ةجامع
  . يناير -هـ ١٤٢٤العدد األول، ذي القعدة 
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 األداء الوظيفي لموظفي منظمـات      ،)م١٩٩١(منى بنت حمد بن علي       ،العواد . ١٠
 جامعـة الملـك     ،القطاع العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية الـسعودية        

  .سعود

 خصائص العمـل ومـستوى اإلجهـاد        ،)٢٠٠٢ (، ناصر بن محمد   ،الفوزان . ١١
 ،عودية دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية في المملكة العربية الس         ،الوظيفي

 .مجلة جامعة الملك سعود 

 استراتيجيات  ،)م٢٠٠٨( محمد فهيم    ، عبد المحسن عايض والعجمي    ،القحطاني . ١٢
القطـاع الخيـري    (حل المشكالت لدى العاملين في مؤسسات القطاع الثالث         

 دائـرة الـشؤون     ، مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالـث      ،)الكويتي أنموذجاً 
 http://www,saaid,net ,  دبي،اإلسالمية والعمل الخيري

 - اتخاذ القرارات في المنظمة األمنيـة        )١٩٩٩(عباد بن عبيد صقر      ،القرني . ١٣
  .الرياض  –المركز العربي للدراسات األمنية 

العالقة بين الوالء التنظيمي والصفات الشخـصية       "  عبد الرحمن علي     ،القطان . ١٤
لعمالـة العربيـة    دراسة مقارنة بين العمالـة األسـيوية وا       "واألداء الوظيفي   

   .م١٩٨٧ عام ٢ عدد ،١١ مجلد ،المجلة العربية لإلدارة" والسعودية والغربية 
 تنمية الموارد البـشرية وأهميتهـا فـي         ،)م٢٠٠٨( خالد علي جاسم     ،الكندي . ١٥

 دائـرة الـشؤون     ، مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث     ،المؤسسات الخيرية 
 .http://www,saaid,net , دبي ،اإلسالمية والعمل الخيري

: البناء البيروقراطـي والشخـصية     ،)م٢٠٠٤(داره  فريدة جاسم    ،المندالوي . ١٦
   . مجلة العلوم اإلنسانية ،االقتصادية دراسة ميدانية للمؤسسة

العالقة بين ضغوط العمل وبين الوالء      , )م١٩٩٥(المير، عبد الرحيم بن علي،       . ١٧
مقارنـة، اإلدارة    دراسـة :  والرضاء الوظيفي والصفات الشخصية    يالتنظيم

 .سبتمبر/ اآلخر  العامة، المجلد الخامس والثالثون، العدد الثاني، ربيع

 المجلة  , قياس السمات القيادية للمدراء      )١٩٩٤( وآخرون   ، فالح تايه  ،النعيمي . ١٨
  .، األردن ١ ع،)١٦( المجلد ،العربية لإلدارة
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אא
 منهـا فـي     االنطـالق نستعرض في هذا الفصل أهم النظريات التي يمكن           

تفسير نتائج هذه الدراسة وسوف يتم االرتكاز هنا على نظرية النسق االجتمـاعي             
  ـ:والتي يمكن تناولها على النحو التالي

كـل   وكذلك كل أسرة و    اجتماعيا  الفرد نسقاً  االجتماعي النسق    نظرية تعتبر
جماعة وكل مؤسسة وكل مجتمع محلى وأيضا كل مجتمع قـومي يعتبـر نـسقا               
اجتماعيا وعلى أساس أن كل نسق اجتماعي يكون له تركيب بنائي يتناسـب مـع               

ة نشاطه واألهداف التي وجد هذا النسق لتحقيقها كما يوجد لكل نسق مجموعة       عطبي
 أيكـن أن يتـضمن      من الوظائف يجب أن يؤديها ووفق معطيات هذه النظرية يم         

 االجتمـاعي  مجموعة من األنساق الفرعية التي يتكون منها النسق          اجتماعينسق  
ن فكـرة   أكبر منـه و   أ فرعيا لنسق     نسقاً اعتباره يمكن   اجتماعيككل كما أن نسق     

 في إطار العلوم البيولوجية والتي كانت تنظر إلى الكـائن           النسق بدأت تعالج علمياً   
  لـه  النظرية ينظر إلى الكائن الحـي ككـل متكامـل         الحي كنسق وفي إطار هذه      

 و ن بقاء هذا الكـائن    أمجموعة من األجهزة المتمايزة التكوين والمختلفة الوظيفة و       
 هـذه   انتقلـت ثم  ،   الوظيفي بين وحداته المختلفة    االتزان يتوقف على    ةيترستمراأ

ائن البيولـوجي    من خالل المماثلة بين الك     االجتماعيةإلى العلوم   ) النسقية  ( الفكرة  
نساق فرعية تتمثل فـي     أ له   اجتماعينه نسق   أوالمجتمع فالمجتمع ينظر إليه على      

نساق فرعية تتمثـل فـي التنظيمـات        أالنظم لها     المختلفة وهذه  اإلجتماعيةالنظم  
  .)٢٢: ص،م١٩٩٤ ،الدامغ(  والمؤسسات المختلفة

ـ           ل الخدمـة   وتعد نظرية األنساق العامة أكثر النظريات استخداماً فـي حق
االجتماعية، فمعظم نماذج الممارسة في الخدمة االجتماعية تستخدم مفاهيم مستمدة          

نسق "و  " نسق العميل "و  " التغذية العكسية " فلقد أصبحت    ,من نظرية األنساق العامة   
 على سبيل المثال، من المفاهيم الثابتة والمسيطرة فـي حقـل الخدمـة              ،"المساعدة
 ذلك، فإن نظرية األنساق العامة خدمت كإطار نظـري           باإلضافة إلى  ,االجتماعية

العديد من نماذج الممارسة المستخدمة حالياً، وفي الواقع، تعـد مـداخل العـالج              
األسري من النماذج القائمة أساساً على مفاهيم نظرية األنساق العامة ويعود ذلـك             
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 االجتماعيـة   لكون هذه المداخل تتعامل مع األسرة التي تعد بدورها أكثر األنساق          
األخصائيين  ذلك، فاستخدامها من قبل     وال تقتصر إسهامات النظرية على     ,وضوحاً

 -الشخص"سابقاً على    االجتماعيين أحدث نقلة من التركيز ضيق األفق المعمول به        
 - فـي  -الـشخص " ل ويتمثـل فـي    إلـى تركيـز أعـم وأشـم       "  الموقف -في

  .)٤٩ :م، ص١٩٩١،أحمد(,"البيئة
نساق العامة على مجموعة من الفرضيات، فهي تفتـرض         وتقوم نظرية األ    

 يمكن النظر إليها والتعامل معها على أساس أنهـا          ،بأن األنساق الحية وغير الحية    
 ويرى قوردن هيرن    ,أنساق لها مواصفاتها الخاصة والتي تستحق الدراسة والتمعن       

ن االتجـاه   أن طبيعة نظرية األنساق العامة تشير إلى أنها تأخذ اتجاهين رئيـسيي           
 ويأخذ االتجاه التحليلي طبيعة العمل مع نسق مـا علـى           ,التحليلي واالتجاه الشامل  

مستوى معين ودراسته إليجاد ما إذا كان له خصائص معينة تحكمه والتعرف على             
طبيعة العالقات بين أجزاء ذلك النسق، ومن ثم االنتقال إلى نـسق آخـر علـى                

ه نفس الخصائص والسمات لذا فإن حقيقـة        مستوى آخر للتعرف على إذا ما كان ل       
ما أو ظاهرة ما على مستوى معين قد تقود إلى تكوين فرضية أو مجموعـة مـن               

 وباستخدام االتجاه التحليلي، من الممكن اختبار       ,الفرضيات لتختبر في مستوى آخر    
 أما االتجـاه الـشامل فهـو        ,مجموعة من الفرضيات والوصول إلى نظرية جديدة      

 فبدال من التركيز على مـستوى       ,ن هناك محاولة إليجاد نموذج عام     يختلف حيث أ  
واحد فقط، يتم التعامل مع عدة مستويات في أنساق مختلفـة فـي نفـس الوقـت                 

موحداً قادراً على وصفها كـل علـى حـده           ومحاولة تقنينها داخل نموذجاً نظرياً    
  .)١١٠: ص،م١٩٩٢ وآخرون ،عبد الرحمن(  ,مجتمعة وكذلك على وصفها 

وتنظر نظرية األنساق العامة إلى العالم على أساس ترابطي، فكل كيان قائم            
بـه، وال    بذاته ينظر إليه من ناحية عالقاته بالكيانات األخرى والتي تؤثر وتتـأثر           

ينظر إليه من ناحية الخصائص المكونة له، كما تفترض نظرية األنساق العامة بأن             
ه، وأن االرتباط القـائم بـين األجـزاء         الكل أكبر من مجموع األجزاء المكونة ل      

هـي بالـضرورة     المكونة ألي نسق يؤدي إلى وجود خصائص جديدة في النسق         
 فاألسـرة   ,نتيجة لهذا االرتباط واالعتمادية المتبادلة بين األجزاء المكونة للنـسق         
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 ولكن األسرة تعنـي أكثـر       ,كنسق اجتماعي قائم تتكون من مجموعة من األفراد       
 فالتفاعالت التي تحدث بين أفراد األسرة من        , مجموعة من األفراد   بكثير من مجرد  

التي تحـدث بـين      تلك مودة ورحمة وحب وعطف وتضحية هي أكثر بكثير من        
 وال تكون كل مجموعة من األفراد أسرة، ولكن كـل أسـرة             ,مجموعة من األفراد  

 على   وتفترض النظرية كذلك بأن أي تغيير يطرأ       ,تتكون من مجموعة من األفراد    
أي من األجزاء المكونة للنسق فإنه يؤدي بالضرورة إلى حدوث تغيير في النـسق              
بصفة عامة، كما يؤدي إلى حدوث تغيير في األجزاء األخـرى المكونـة لـنفس               

 وتفترض نظرية األنساق العامة بأن لكل نسق يوجد هناك إطارا مرجعيـا             ,النسق
والتقاليد والقيم وكل مـا مـن       محددا، ويقصد باإلطار المرجعي مجموعة العادات       

النسق، لذا فإن تحديد اإلطار المرجعـي        شأنه أن يحدد سلوك األفراد داخل     
  .)٤١: ص،م١٩٩٤ ،عثمان(  يكون ضرورياً لفهم األنساق

א א א מ :א
تحوي نظرية األنساق العامة العديد من المفاهيم والتي تتفاوت في درجـة            

  :يدها وواقعيتها، وسنحاول فيما يلي تحديد بعض هذه المفاهيم وتعريفهاتجر
لقد ظهرت العديد من المحاوالت لتعريف النسق وهي محاوالت تفاوتت          :  النسق .١

ذلك الكل والذي يتكون من أجزاء      " فالنسق استناداً إليهما هو      ,في دقتها ووضوحها  
  ." متداخلة فيما بينها ومعتمدة على بعضها البعض

يتم تحديد األنساق عن طريق الحدود، وتعرف الحدود على أنها خـط            :  الحدود .٢
يكمل امتداده دائرة كاملة حول مجموعة من المتغيرات بحيث يكون تبادل الطاقـة             
والتفاعل داخل الدائرة بين هذه المتغيرات أكثر من ذلك الموجود بين المتغيـرات             

 والحدود خطـوط وهميـة ال       , النسق الموجودة داخل الدائرة وخارجها عبر حدود     
وجود لها وهي تستخدم لتحديد نسق ما وتعريفها يتم حسب المحكـات والمعـايير              

  . المستخدمة من قبل األخصائي االجتماعي
تحدث التغذية العكسية عن طريق عمليتي استيراد وتـصدير         :  التغذية العكسية  .٣

 وتعتمد األنـساق    ,ئة الخارجية الطاقة والتي عن طريقها يتم تفاعل األنساق مع البي        
  .على عملية التغذية العكسية لتقويم أدائها وتعديل مسارها
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تتفاعل األنساق مع البيئة المحيطة بها عن طريق عمليتي استيراد       :  فقدان الطاقة  .٤
الداخلة، ويقصد بها     ويرمز لعملية االستيراد بالطاقة    ,وتصدير الطاقة والمعلومات  

 من البيئة الخارجية من معلومات وطاقة، ويرمـز لعمليـة           كل ما يأتي إلى النسق    
التصدير بالطاقة الخارجة، ويقصد بها كل ما يصدر من النـسق مـن معلومـات               

 وبالتالي من الممكن القول بأن كل نسق لديه مـستوى           ,وطاقة إلى البيئة الخارجية   
  وبعبارة أخرى فإن كل نسق لديه مخزون معـين مـن الطاقـة             ,معين من الطاقة  

 وتصل األنساق مرحلة فقدان الطاقة إذا       ,يستخدمه في تفاعالته مع البيئة الخارجية     
بدأت بتصدير طاقة أكثر من تلك التي تستوردها، فمرحلة فقدان الطاقة يقصد بهـا          
النقص في مخزون النسق من الطاقة والناتج عن تصديره طاقة أكثر من تلك التي              

  . يستوردها
م نفس التعبيرات عن استيراد وتصدير الطاقة، تـصل         باستخدا:  تخزين الطاقة  .٥

األنساق إلى مرحلة تخزين الطاقة إذا بدأت تستورد طاقة أكثر مـن تلـك التـي                
تصدرها، فعملية تخزين الطاقة هي الزيادة في مخزون النسق من الطاقة والنـاتج             

  ,عن ميل النسق لألخذ من البيئة الخارجية أكثر مما يقدم لها
تسعى األنساق الحية سعياً حثيثاً من خالل عمليتي استيراد وتـصدير           :  التوازن .٦

الطاقة إلى الوصول إلى مستوى التوازن بحيث ال تصدر وال تستورد طاقة أكثـر              
  .)٦٥: ص،م١٩٩٤ ،الدامغ( مما يجب 
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א א :א
ري تركز على الموارد البـشرية      لما كانت المحددات التنظيمية للعمل الخي       

سواء بالنسبة للتدريب أو العاملين ومستويات رضاء هؤالء األفراد العـاملين فـي      
 وبالتالي فإن تطبيق    ،العمل الخيري وعلى الخدمات المقدمة من المؤسسات الخيرية       

نظرية األنساق في تفعيل دور المنظمات االجتماعية في العمـل الخيـري يمكـن              
  : نحو التالي إيضاحه على ال

  

  : بالنسبة للمدخالت التي ترتكز عليها نظرية النسق : أوالً 

يمكن استخدامها في المحددات التنظيمية لتفعيل المنظمات الخيرية من ناحية            
  : ما يلي 

تطوير الموارد البشرية باستخدام عمليات التدريب للعاملين في المؤسـسات           -
هاراتهم في أداء أعمالهم داخل هـذه     الخيرية بالشكل الذي يرقى إلى تنمية م      

 هـذا باإلضـافة إلـى الوقـوف علـى           ،الجمعيات أو المنظمات الخيرية   
االحتياجات الفعلية للعاملين وتحديد احتياجاتهم التدريبية حتى يتم تفعيل دور          

   ,المنظمات الخيرية وزيادة والئهم إلى المنظمات التي يعملون فيها 
حفيز بالنسبة للجهود التي يقوم بها العاملين في         وتستخدم عمليات الت   ،التحفيز -

المنظمات الخيرية من منطلق تنمية مستوياتهم اإلدارية وتنميـة األعمـال           
 .االجتماعية التي يقومون بها 

 يمكن االستفادة من نظرية األنساق في تقديم خدمات تتماشى مـع     ،الخدمات -
المنظمـات الخيريـة    احتياجات المجتمع واحتياجات الفئات التي تستفيد من        

 .بكافة أنواعها 
 
  : العمليات التي ترتكز عليها نظرية النسق : ثانياً 

دور  وتبرز أهمية العمليات في إيجاد البرامج المختلفة التي تسهم في تفعيل            
  .المنظمات الخيرية من برامج لتأهيل العاملين وبرامج مقدمة لتفعيل العمل الخيري
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  : ترتكز عليها نظرية النسق المخرجات التي : ثالثاً 

بناءاً على تطبيق نظرية األنساق العامة فإن المخرجات سـتكون البـرامج              
التي تسهم في تفعيل دور المنظمات االجتماعية لتفعيل العمل الخيري من ناحيـة             

  .عمليات التمويل واإلنفاق والدعم لكافة الجهات المستفيدة من أعمال المنظمات

א :א
 يمكن االستفادة من هذه النظرية في توظيفها في موضوع الدراسة الحاليـة           

المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية المنظمات االجتماعية العاملة في مجـال           (( 
 حيث أن نظرية األنساق تفترض أن المجتمـع عبـارة عـن             ,)) العمل الخيري   

 وأن  ،البنائي عمليات التركيب مجموعة من األنساق تتكامل مع بعضها البعض في         
كل نسق من هذه األنساق له وظيفة معينة يجب أن يؤديها وأن هناك أنساق فرعية               
يتكون منها النسق االجتماعي ككل، وبالتالي يمكن النظر إلي هذه النظريـة علـى             
أنها تعتبر منظمات المجتمع تشكل نسقاً اجتماعياً متكامالً وأن المنظمات الخيريـة            

ات العمل الخيري أو االجتماعي أحد هذه األنساق باعتبارها عضواً فرعياً           أو منظم 
 لذا فإن تكامل عمليات التنظيم في المجتمع وكفاءة النسق العام في            ,في النسق العام  

المجتمع ال بد أن تكون األنساق الفرعية أيضاً في صورة تتسم بالكفـاءة حتـى ال                
  .تؤثر على النسق العام لمنظمات المجتمع 
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אא א
 ,)النظريـة والتطبيـق   (خدمـة الفـرد     ) ١٩٩١(أحمد، محمد مـصطفى      .١

  .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية
مجلة العلـوم   " تصميمات النسق المفرد  ) "١٩٩٤(الدامغ، سامي عبدالعزيز   .٢

   .االجتماعية 
 ,مقدمة في خدمة الفرد   ) ١٩٩٢(عبدالرحمن، ابتسام وعبد السميع، وآخرون     .٣

  . كلية الخدمة االجتماعية-جامعة حلوان: لوانح
 ، مقدمة في الخدمـة االجتماعيـة      ,) ١٩٩٤( وآخرون   ، عبد الفتاح  ،عثمان .٤

 .مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة 
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א א א
 الرعاية االجتماعيـة داخـل المؤسـسات        ,) م١٩٨٨( نبيل محمد صادق     ،أحمد .١

  .يف العربية للعلوم األمنية أكاديمية نا:  الرياض ،اإلصالحية
 ,)النظريـة والتطبيـق   (خدمـة الفـرد     ) ١٩٩١(أحمد، محمد مـصطفى      .٢

  .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية
اتجاهات المديرين نحو   "  وزياد فيصل هالل     ، عاصم حسين، والعزام   ،األعرجي .٣

مجلد  ال ،المجلة العربية لإلدارة  " التطوير التنظيمي في شركة االتصال األردنية       
   .م ٢٠٠٣ عام ٢ العدد ٢٣

دوافع العمل وعالقتها بنظم القـيم الشخـصية        "  عبد القادر عبد الحفيظ      ،البدري .٤
مجلة اإلدارة العامـة عـام      " لدى موظفي القطاع العام في منطقة بلدية بنغازي         

   .م٢٠٠٢
أثر المتغيرات التنظيمية على اإلبداع     " تركي بن عبد الرحمن بن سعد        ،الحقباني .٥

جامعة الملك سعود كليـة العلـوم اإلدارة قـسم إدارة عامـة عـام               " داري  اإل
  .هـ١٤١٨

مجلة العلـوم   " تصميمات النسق المفرد  ) "١٩٩٤(الدامغ، سامي عبدالعزيز   .٦
   .االجتماعية 

الدعم التنظيمي المدرك واألبعاد المتعددة للوالء      , )م٢٠٠٤(رشيد، مازن فارس،     .٧
 .دارية، المجلد الحادي عشر، العدد األولالمجلة العربية للعلوم اإل, التنظيمي

 ,مقدمة في خدمة الفرد   ) ١٩٩٢(عبدالرحمن، ابتسام وعبد السميع، وآخرون     .٨
  . كلية الخدمة االجتماعية-جامعة حلوان: حلوان

عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القـرارات فـي        ) ١٩٩٩(بشر محمد زيد     ،العتيبي .٩
  . األمنية األجهزة األمنية أكاديمية نايف للعلوم

 ، مقدمة في الخدمـة االجتماعيـة      ,) ١٩٩٤( وآخرون   ، عبد الفتاح  ،عثمان .١٠
 .مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة 

 مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض        ،)م١٩٩٨( سمير أحمد    ،عسكر . ١١
  . الرياض ،٥ العدد ، مجلة العلوم االجتماعية،المهن االجتماعية
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، محددات الوالء التنظيمي في القطاع الصحي       )م١٩٩٨(العمري، عبيد عبد اهللا،      . ١٢
 .مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعة الملك سعود: الحكومي، الرياض

اختيار نموذج سببي لدراسة تأثير كـل مـن    , ) م٢٠٠٤(العمري، عبيد عبداهللا،     . ١٣
الوالء الوظيفي وضغوط العمل على األداء الوظيفي والفاعلية التنظيمية، مجلـة           

 القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد السادس عـشر،           أم ةجامع
  . يناير -هـ ١٤٢٤العدد األول، ذي القعدة 

 األداء الوظيفي لمـوظفي منظمـات       ،)م١٩٩١( منى بنت حمد بن علي       ،العواد . ١٤
  . جامعة الملك سعود،بية السعوديةالقطاع العام في مدينة الرياض بالمملكة العر

 خـصائص العمـل ومـستوى اإلجهـاد         ،)٢٠٠٢ (،اصر بن محمد   ن ،الفوزان . ١٥
 ، دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية في المملكة العربية الـسعودية          ،الوظيفي

 .مجلة جامعة الملك سعود 
 اسـتراتيجيات   ،)م٢٠٠٨( محمد فهيم    ، عبد المحسن عايض والعجمي    ،القحطاني . ١٦

القطـاع الخيـري    (الـث   حل المشكالت لدى العاملين في مؤسسات القطاع الث       
 دائـرة الـشؤون     ، مؤتمر العمل الخيري الخليجـي الثالـث       ،)الكويتي أنموذجاً 

 .http://www,saaid,net , دبي ،اإلسالمية والعمل الخيري
 - اتخاذ القرارات في المنظمـة األمنيـة         )١٩٩٩(عباد بن عبيد صقر      ،القرني . ١٧

  .الرياض  –المركز العربي للدراسات األمنية 
العالقة بين الوالء التنظيمي والـصفات الشخـصية        "  عبد الرحمن علي     ،القطان . ١٨

دراسة مقارنة بين العمالة األسيوية والعمالة العربية والسعودية        "واألداء الوظيفي   
   .م ١٩٨٧ عام ٢ عدد ،١١ مجلد ،المجلة العربية لإلدارة" والغربية 

وأهميتهـا فـي     تنمية المـوارد البـشرية       ،)م٢٠٠٨( خالد علي جاسم     ،الكندي . ١٩
 دائـرة الـشؤون     ، مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالـث      ،المؤسسات الخيرية 

 .http://www,saaid,net , دبي ،اإلسالمية والعمل الخيري
دراسة : البناء البيروقراطي والشخصية   ،)م٢٠٠٤(داره  فريدة جاسم    ،المندالوي . ٢٠

   . مجلة العلوم اإلنسانية ،االقتصادية ميدانية للمؤسسة
العالقة بين ضغوط العمل وبين الـوالء       , )م١٩٩٥(لمير، عبد الرحيم بن علي،      ا . ٢١

دراسة مقارنة، اإلدارة العامة، :  والرضاء الوظيفي والصفات الشخصيةيالتنظيم
 .سبتمبر/ المجلد الخامس والثالثون، العدد الثاني، ربيع اآلخر 

 المجلـة   ,للمدراء   قياس السمات القيادية     )١٩٩٤( وآخرون   ، فالح تايه  ،النعيمي . ٢٢
  .، األردن ١ ع،)١٦( المجلد ،العربية لإلدارة



 ١٣٧
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א א א א א א א



 ١٣٨
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 ١٣٩

يتناول هذا الفصل منهج الدراسة وحدودها ويوضح مجتمع وعينة الدراسة كمـا             
سة واإلجراءات التي تم إتباعها والتحقق من صـدقها وثباتهـا           يتطرق ألداة الدرا  

ويبين كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً وأساليب المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها           
  : لمعالجة بيانات الدراسة وذلك على النحو التالي

א: :א
مـن   ا النـوع   حيث ينقسم هـذ    تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية       

الدراسات إلى البحوث المسحية والبحوث الوصفية طويلة األجل وبحوث دراسـة           
 ،الواصـل (الحالة وبحوث تحليل العمل والنشاط والبحث المكتبي والبحث الوثـائق         

المحددات التنظيمية المؤثرة    وتهتم هذه الدراسة بوصف وتحليل أهم     ) ٣٤ ،م١٩٩٩
ملة في مجال العمل الخيري بما يـؤدي فـي          في فاعلية المنظمات االجتماعية العا    

النهاية إلى الوقوف على تأثير هذه المحددات على المنظمات االجتماعية العاملـة            
  .في العمل االجتماعي

מ: א :א
حيث الوصفي المسحي التحليلي     استخدام المنهج    ارتكزت هذه الدراسة على     

 ،عبيـدات ( العالقات اإلنسانية ويهتم بدراسة   أن هذا المنهج يهتم بوصف الظاهرة       
وقد تم اختيـار    ،  الدراسة وهو يعتبر من أنسب المناهج لمثل هذه      ) ١٨٣ ،م١٩٩٨

  :المنهج بناءاً على االعتبارات التالية
  .أن هذا المنهج يعتمد على أدوات وأساليب البحث العلمي  �
  .وثين يمكن تعميم نتائج هذا المنهج على أكبر عدد ممكن من المبح �

وقد تم استخدام هذا المنهج باستخدام المسح من خالل العينة حيث تم اختيار               
عينة من المنظمات االجتماعية الكائنة في مدينة الرياض وتم تقسيم مدينة الرياض            

وقد راعى الباحـث    )  شمال – غرب – وسط   – جنوب   –شرق  (إلى خمسة مناطق    
  .ن هذه الجمعياتتنوع الجمعيات من ناحية الخدمات المقدمة م



 ١٤٠

א: :א
  : الحدود الموضوعية : ١

المحددات التنظيمية المؤثرة فـي فاعليـة       تقتصر هذه الدراسة على دراسة        
  .المنظمات االجتماعية العاملة في مجال العمل الخيري 

  : الحدود المكانية : ٢

ات الخيريـة   وعلى عينة من الجمعي    هذه الدراسة في مدينة الرياض       تطبق  
  .) شمال– غرب – وسط – شرق –جنوب (بمنطقة الرياض 

  : الحدود الزمانية : ٣

 الدراسة في فتـرة إجـراء البحـث والتـي           لهذهتحددت الحدود الزمانية      
  .هـ ٣٠/٥/١٤٣١هـ إلى ١/٦/١٤٣٠استغرقت الفترة من 

א:א :א
ات الخيرية بمدينة الريـاض      عينة ممثلة للجمعي   يتكون مجتمع الدراسة من     

 ١٣٢٧جمعية بفروعها المختلفة ويبلغ عدد العـاملين فيهـا          ) ١٠٠(والبالغ عددها   
تم اختيار عينـة مـن المنظمـات        ، وقد   )هـ١٤٣٠ ،الدليل اإلحصائي (,موظف  

االجتماعية الكائنة في مدينة الرياض وتم تقسيم مدينة الرياض إلى خمسة منـاطق             
وقد راعى الباحث تنوع الجمعيات من      )  شمال –ب غر – وسط   – جنوب   –شرق  (

%) ١٠( وقد تم تحديد حجم العينة بواقع        ،ناحية الخدمات المقدمة من هذه الجمعيات     
موظـف تقريبـاً    ) ١٣٢(من إجمالي عدد العاملين في تلك المنظمات ليصبح لدينا          

  .يشكلون حجم العينة المستهدفة



 ١٤١

)٤(جدول رقم 
א אא א

  العنوان  اسم الجمعية
  شرق معهد العاصمة  جمعية البر الخيرية بالرياض

 الرياض  جمعية األطفال المعوقين بالرياض

 الدائري الشرقي  الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالرياض

 طريق الملك عبد اهللا  جمعية مركز األمير سلمان االجتماعي

 )١٥ (الشرقيالدائري    بمنطقة الرياضالجمعية الخيرية لرعاية األيتام

 الدرعية  جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية

 المعذر  )دسكا(الجمعية الخيرية لمتالزمة داون 

 شارع العليا  الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية

 حي السفارات  جمعية األمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي

 برج التعاونية  دية الخيرية للتوحدالجمعية السعو

 طريق عثمان بن عفان  )أواصر(الجمعية الخيرية لرعاية األسر السعودية بالخارج 

 التخصصي  الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

 طريق الملك فهد   الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية

  األزهارحي   الجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من المخدرات 

 طريق الملك عبد اهللا   الجمعية الوطنية الخيرية للمتعاقدين في المملكة

 مدينة الرياض  )واعي(جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي بمنطقة الرياض 

 الرياض  الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض

 الرياض  )عناية(الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى 

 الرياض  ية السعودية الخيرية لألمراض الوراثيةالجمع

 الرياض  جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض

 الرياض  جمعية اإلعاقة الحركية للكبار بالرياض

 الرياض  جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض

 حي النخيل  جمعية السكري السعودية الخيرية

 اضالري  ,جمعية األمير سلمان لإلسكان الخيري

 الرياض  الجمعية الخيرية لرعاية مرضى اإليدز بمنطقة الرياض

 الرياض  الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر

 الرياض  جمعية أسر التوحد الخيرية

 الرياض  الجمعية الخيرية السعودية لمساعدة مرضى الصراع

 الرياض  الجمعية السعودية للمحافظة على التراث

 الرياض   كيل –لمكافحة السمنة الجمعية الخيرية 

 الرياض  الجمعية الخيرية الوطنية للمسؤولية االجتماعية

 الرياض  جمعية األمير سلمان بن عبد العزيز لرعاية األعمال الخيرية 



 ١٤٢

א: :א
عينـة   بناءاً على المسح الشامل للجمعيات والعاملين فيها فقد تـم اختيـار             

الجمعيـات الخيريـة فـي      عـدد العـاملين فـي        من   ٪١٠سبة  عشوائية تقدر بن  
 ( وبناءاً عليه يكون حجم العينة    )  شمال - غرب – وسط   –شرق  –جنوب  (المناطق
  :موظف تم اختيارهم بطريقة عشوائية على النحو التالي )  ١٣٢

  )٥(جدول رقم 

  عدد الموظفين  المنطقة

   موظف٢٥  جمعيات جنوب الرياض
  موظف ٢٥  جمعيات شرق الرياض
   موظف٣٢  جمعيات وسط الرياض
   موظف٢٥  جمعيات غرب الرياض
   موظف٢٥  جمعيات شمال الرياض

א: א :א
  : أداة االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات وقسمت هذه األداة إلى قسمين استخدام تم 

 كـالعمر والـدخل الـشهري     يشتمل القسم األول على المتغيرات الديموغرافيـة        
  .والمرتبة الوظيفية وسنوات الخبرة والتخصص 

التي تحوي موضـوع    أما القسم الثاني فيدور حول األسئلة والمتغيرات األساسية         
  : فقرة موزعة على المحاور التالية ٥٧الدراسة وتكون من 

الخيـري   طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمـل         .٦
 ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١ ( سات وتقيسها العبـارات   والمرتبطة بأهداف هذه المؤس   

١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦(.  
طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمـل الخيـري            .٧

 ،١٥ ،١٤ ( وتقيسها العبـارات ) الموارد البشرية (والمرتبطة بالعاملون بها    
٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦,(. 



 ١٤٣

الخيـري   دات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمـل       طبيعة المحد  .٨
 ،٢٩ ،٢٨ ( والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة وتقيـسها العبـارات       

٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠(. 
الخيـري   طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمـل         .٩

 ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩( باراتوالمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت وتقيسها الع    
٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ (. 
طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمل فـي هـذه             .١٠

، ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩،  ٤٨(المؤسسات وتقيسها العبـارات     
٥٧ ،٥٦ (. 

 Closed) وقد تبنى الباحـث فـي إعـداده لالسـتبانة الـشكل المغلـق        
Questionnaire)  اسـتخدم    وقد تـم   ، االستجابات المحتملة لكل سؤال     الذي يحدد

لقياس المحددات التنظيمية للمنظمات االجتماعيـة فـي        ) Likert(مقياس ليكرت   
 موافـق   –موافق بشدة   ( مجال العمل الخيري وقسم هذا المقياس إلى خمسة فقرات        

عـن  ) ٥(حيث يعبر رقم    )  غير موافق بشدة   – غير موافق    – موافق إلى حد ما      –
غير موافق  (عن أقل درجة وهي     ) ١(بينما يعبر الرقم    ) موافق بشدة   ( درجة   أعلى
  .)بشدة
  : صدق أداة الدراسة -١

بعد تصميم أداة االستبيان وعرضها     ) : صدق المحكمين (الصدق الظاهري    -١
على مجموعة المحكمين من ذوي العلم والخبرة الذين طـابقوا أسـئلة            

 بتعديل بعض الفقرات وإلغاء     االستبيان مع األهداف الموضوعة وقاموا    
بعضها إلى أن ظهر االستبيان في صورته النهائية حيث أنه تم إجـراء             
التعديالت في ضوء التوجهات التي اتفق عليها المحكمـين علـى أداة            
الدراسة سواء بتعديل الصياغة أو حذف بعـض العبـارات أو تحديـد             

حيـث تـم     ١مواضع االلتباس والضعف فيها أو إضافة عبارات جديدة       
 .من المحكمين) ٪٧٠(اختيار العبارات التى حصلت على اتفاق 

  

                                                 
 ). السادة المحكمين أسماء١ رقم  الملحقأنظر( ١



 ١٤٤

قام الباحث بعرض االستبيان على عينة مبسطة مـن         : الصدق البنائي     -٢
 مبحوث من المبحوثين وذلك للوقوف علـى مـدى          ١٠عينة الدراسة قوامها    

د فهمهم لعبارات االستبيان ثم قام الباحث بإعادة عرضها عليها مرة أخرى بع           
  .خمسة أيام للتأكد من صدق إجابتهم

  )٦(جدول رقم 
 يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محاور 
  االستبانة ودرجة جميع العبارات التي يحتويها المحور الذي تنتمي إليه

رقم 

  العبارة
  االرتباط

رقم 

  العبارة
  االرتباط

رقم 

  العبارة
  االرتباط

رقم 

  العبارة
  باطاالرت

رقم 

  العبارة
  االرتباط

٠،٦٤  ٤٨  **٠،٤٧  ٣٩  **٠،٦٢  ٢٨  **٠،٨٤  ١٤  **٠،٧١  ١** 

٠،٥٦  ٤٩  **٠،٤٤  ٤٠  **٠،٦٢  ٢٩  **٠،٧٦  ١٥ ٠،٧٠**  ٢** 

٠،٤٤  ٥٠  **٠،٤٩  ٤١  **٠،٤١  ٣٠  **٠،٥٩  ١٦  **٠،٦١  ٣**

٠،٥٣  ٥١  **٠،٣٨  ٤٢  **٠،٤٩  ٣١  **٠،٣٦  ١٧  **٠،٧٨  ٤**

٠،٥٨  ٥٢  **٠،٤٠  ٤٣  **٠،٤٠  ٣٢  **٠،٥١  ١٨  **٠،٦٤  ٥**

٠،٥٤  ٥٣  **٠،٤٢  ٤٤  **٠،٣٣  ٣٣  **٠،٥٣  ١٩  **٠،٥٢  ٦**

٠،٤٣  ٥٤  **٠،٤١  ٤٥  **٠،٤٦  ٣٤  **٠،٥٨  ٢٠  **٠،٥٥  ٧**

٠،٤٣  ٥٥  **٠،٤٠  ٤٦  **٠،٥٣  ٣٥  **٠،٤٦  ٢١  **٠،٧٣  ٨**

٠،٥٥  ٥٦  **٠،٣٧  ٤٧  **٠،٦٢  ٣٦ **٠،٥٨  ٢٢  **٠،٧٩  ٩**

٠،٣٨  ٥٧      **٠،٥٨  ٣٧  **٠،٣٤  ٢٣  **٠،٧٥  ١٠**

٠،٤١  ٣٨ **٠،٧١  ٢٤  **٠،٥٥  ١١**          

٠،٨٩  ٢٥ **٠،٨٥  ١٢**              

٠،٦١  ٢٦ **٠،٦٩  ١٣**              

٠،٥٧  ٢٧   ١٤**              

  )٠،٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة (**) 
الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجـة       ) ٦(وتشير بيانات جدول رقم     

 ،جة عبارات المحور الذي تنتمي إليـه      كل عبارة من عبارات محاور الدراسة ودر      
مما يعبر عـن    ) ٠،٠١(إال أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى          
   .االتساق الداخلي بين جميع عبارات محاور أداة الدراسة



 ١٤٥

  )٧(جدول رقم 
يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور من محاور أداة الدراسة 

  .)الدرجة الكلية لالستبانة(ر التي تحتويها أداة الدراسة ودرجة جميع المحاو

 معامل االرتباط  محاور أداة الدراسة  م

طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل الخيـري              ١
  .والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات 

٠،٥٢**   

الخيـري  طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل             ٢
 .)الموارد البشرية(والمرتبطة بالعاملون بها 

٠،٥٥**   

طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل الخيـري              ٣
 .والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة 

٠،٧٦**   

طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل الخيـري              ٤
 .التسهيالت والمرتبطة باإلمكانات و

٠،٦٣**   

طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لـضمان العمـل فـي هـذه                ٥
 .المؤسسات 

٠،٧٢**   

  )٠،٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة (**) 
الذي يوضح معامالت االرتباط بين درجة      ) ٧(وتكشف بيانات الجدول رقم       

(  ي تحتويها أداة الدراسة   كل محور من محاور الدراسة ودرجة جميع المحاور الت        
عن أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند         ) الدرجة الكلية لالستبانة    

   .مما يدل على االتساق الداخلي بين جميع محاور أداة الدراسة ) ٠،٠١( مستوى 
  :  ثبات األداة -٢

باسـتخدام  في هـذه الدراسـة      ) اإلستبانة  ( تم احتساب تقدير ثبات أداة الدراسة        
طريقة إعادة االختبار للتأكد من ثبات اإلستبانة على نفس العينة االستطالعية مـن             

 وبعد مقارنة اإلجابات على جميع عبارات اإلسـتبانة         ١٠الموظفين والبالغ عددهم    
وهو دال إحـصائياً    ) ٠،٠١(من خالل فترة خمسة أيام بلغ معامل ثبات اإلستبانة          

  : عامل ارتباط بيرسون كما يتضح من الجدول التالي عند مستوى داللة باستخدام م



 ١٤٦

  )٨(جدول رقم 
   يوضح معامالت ارتباط بيرسون لتقدير ثبات األداة

 معامل االرتباط  العدد  محاور أداة الدراسة م

طبيعة المحددات التنظيميـة المـؤثرة فـي فاعليـة           ١
مؤسسات العمل الخيري والمرتبطـة بأهـداف هـذه         

  .المؤسسات 

٠،٦٧٦ ١٣**  

طبيعة المحددات التنظيميـة المـؤثرة فـي فاعليـة           ٢
مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة بالعـاملون بهـا        

 .)الموارد البشرية(

٠،٧١٥ ١٤** 

طبيعة المحددات التنظيميـة المـؤثرة فـي فاعليـة           ٣
مؤسسات العمل الخيـري والمرتبطـة بمـشروعات        

 .وبرامج المنظمة 

٠،٨٢  ١١** 

تنظيميـة المـؤثرة فـي فاعليـة        طبيعة المحددات ال   ٤
مؤسسات العمـل الخيـري والمرتبطـة باإلمكانـات         

 .والتسهيالت

٠،٨١٩ ٩**  

طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان        ٥
 .العمل في هذه المؤسسات 

٠،٨٤ ١٠** 

 ٠،٧٩  معامل ثبات األداة لجميع المحاور  -

  )٠،٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة (**) 
الذي يبين معامالت ارتباط لتقدير ثبـات       ) ٨(وتوضح بيانات الجدول رقم       

 والمحور الثاني   ،) ٠،٦٧٦(أداة الدراسة أن معامالت ارتباط المحور األول بلغت         
 والمحـور الرابـع بلغـت       ،)٠،٨٢( والمحور الثالـث بلغـت       ،)٠،٧١٥(بلغت  

ذاتها تعتبر قـيم     وهذه القيم في حد      ،)٠،٨٤( والمحور الخامس بلغت     ،)٠،٨١٩(
 كما أنه   ,مرتفعة مما دفع الباحث إلي توزيعها بشكل نهائي إلستكمال جمع البيانات          

     تم استخدام معامالت ثبات األسئلة الفرعية لالسـتبيان كمـا هـو موضـح فـي               



 ١٤٧

  ) :٩(الجدول رقم 
  يوضح محاور االستبانة وعدد الفقرات المرتبطة بها ومعامالت االرتباط 

  جتمان  سيبرمان  كرنباخ ألفا  قراتعدد الف  المحور

 ٠،٥٤ ٠،٥٥ ٠،٦٧  ١٣  أهداف المنظمات

 ٠،٥٦ ٠،٥٧ ٠،٦٧  ١٤  )الموارد البشرية(العاملين 

 ٠،٦٦ ٠،٦٦ ٠،٦٩  ١١  مشروعات وبرامج المنظمة

 ٠،٨٢ ٠،٨٢ ٠،٨٢  ٩  اإلمكانات والتسهيالت

 ٠،٧٧ ٠،٧٧ ٠،٧٤  ١٠  التصور المقترح 

  )١٠(والجدول التالي رقم 

  : عدد االستبيانات التي تم توزيعها ونسبة الوارد منها يوضح

 المنطقة
عدد االستمارات 

 الموزعة

عدد االستمارات 
 المسترجعه

 النسبة

 ٪٨٠ ٢٠ ٢٥ جنوب

 ٪٨٤ ٢١ ٢٥ شرق

 ٪٧٦ ١٩ ٢٥ شمال

 ٪٨٠ ٢٠ ٢٥ غرب

 ٪٦٨،٧٥ ٢٢ ٣٢ وسط

  ١٠٢ ١٣٢ اإلجمالي

:א:

لمعلومات بالنسبة للجزء النظري من الدراسة عن طريق الرجوع         تم جمع ا    
 أمـا بالنـسبة     ،إلى المصادر والمراجع والدوريات التي تتعلق بموضوع الدراسة       



 ١٤٨

للجزء العملي من الدراسة فتم جمع المعلومات عن طريق آراء أفراد العينة مـن              
   .االستبيان خالل 
:א:

 وذلـك   SPSSانات باستخدام الطريقة اآللية باستخدام برنامج       تم تحليل البي    
نظراً لكبر حجم العينة وفي نفس الوقت لكثرة المقاييس اإلحصائية المطلوبة حيث            

  .أن هذا البرنامج يتسم بالمرونة الكافية للحصول على مثل هذه المقاييس 
א: א א :א

 المحكمين وقام الباحث تعديلها وفقـاً لمـا يـراه           بعد عرض أداة االستبيان على     
المحكمين حيث تم حذف بعض الفقرات وتعديل البعض اآلخر وإضـافة فقـرات             

 وبناءاً عليه تم تصميم االستبيان في صورته النهائية وقد تم الحصول على             ،أخرى
بعمـل مـسح      هذا وإيماناً من الباحث    ،الموافقة بتوزيع االستبيان وعلى الموظفين    

 استمارة استبيان بالرغم    ١٥٠شامل لكافة الموظفين فقد قام الباحث بتصوير قرابة         
 موظف فقط خشية أن يكون هناك تراخي في اإلجابـة مـن             ١٣٢من كون العينة    

بعض الموظفين أو أنها تفقد منه فيقوم الباحث بتزويده باستمارة بديلة وقـد قـام               
 هذا وقد التزم الباحث     ،رات االستبيان الباحث بتمهيد الموظفين مبدئياً وشرح لهم فق      

الحيدة حيث أنه منح الموظفين مطلق الحرية في اإلجابة على أسـئلة االسـتبيان              
بوضع رأيهم بكل صراحة دون تدخل منه وذلك بأن يضع عالمة صح أمام العبارة              

  .التي تتماشى مع رأيه



 ١٤٩

א:א :א
  

بيانات عن طريق إجابات عينة الدراسـة علـى عبـارات           بعدما تم جمع ال     
 تم معالجتها باسـتخدام البرنـامج       ، وإدخال هذه البيانات بالحاسب اآللي     ،اإلستبانة

وتم القيام ) SPSS) (Statistical Package for Social Sciences(اإلحصائي 
  : بمجموعة من األساليب اإلحصائية التالية 

  

ويتم حسابه على النحو ) Weighted mean) (زونالمو(المتوسط المرجح   -١
  : التالي 

 وموافق  ٤×  وموافق تكرار الفئة     ٥× يتم ضرب تكرار الفئة بالنسبة لموافق بشدة        
 وغير موافـق بـشدة      ٢×  وغير موافق تكرار الفئة      ٣× إلى حد ما تكرار الفئة      

  :  التالية  وبذلك يمكن استخراج المتوسط الموزون بالمعادلة،١× تكرار الفئة 
  

  ١× ) غير موافق بشدة(تكرار  + ٢×) غير موافق (تكرار  + ٣× ) موافق إلى حد ما (تكرار  + ٤× ) موافق (تكرار  + ٥× ) موافق بشدة (تكرار 

  مجموع التكرارات
  

  ١٠٠× ) الموزون(المتوسط المرجح 
=) الموزون(النسبة المئوية للمتوسط المرجح 

  )٥(عدد مستويات المقياس 
  

) ٪١٠٠ (٥،٠٠إلـى   ) ٪٧٠ (٣،٥٠من  ) الموزون(ويالحظ أن المتوسط المرجح     
إلـى  ) ٪٥٠ (٢،٥٠من  ) الموزون(وأن المتوسط المرجح     ,يعني أنه عاٍل وقوي     

مـن  ) الموزون(وأن المتوسط المرجح     ,يعني أنه متوسط    ) ٪٧٠ (٣،٥٠أقل من   
  .)م١٩٩٨ ،حسن وآخرون (,يعني أنه منخفض وضعيف ) ٪٥٠ (٢،٥٠



 ١٥٠

الذي يعني أنه عال وقوي يعبـر       ) الموزون(ويالحظ أن المتوسط المرجح       
الذي يعنـي   ) الموزون(وأن المتوسط المرجح     ,عن االتجاه اإليجابي في الدراسة      

   ,أنه متوسط يعبر عن االتجاه المحايد في الدراسة 
الذي يعني أنه منخفض وضـعيف يعبـر عـن          ) الموزون(وأن المتوسط المرجح    

  .ه السلبي في الدراسة االتجا
  :لحساب قيمة االنحراف المعياري يتم استخدام المعادلة التالية   -٢

  )٢المتوسط الموزون(× ) مجموع التكرارات(-)غير موافق بشدة(تكرار  + ٢×٢×) غير موافق (تكرار  + ٣×٣×) موافق إلى حد ما (تكرار + ٤×٤×) موافق(تكرار  + ٥×٥×) موافق بشدة (تكرار (

  ١-جموع التكرارات م

وتم استخراج التكرارات والنسب المئوية للتعرف على اسـتجابات أفـراد عينـة             
  ,الدراسة عن جميع عبارات متغيرات الدراسة 

  العدد للمفردات) = ك) (Frequencies(التكرارات   -٣
  حاصل جمع التكرارات= مجموع التكرارات 

  ١٠٠× رات مجموع التكرا÷ التكرارات = النسبة المئوية   -٤
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١
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 ١٥٢

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المـؤثرة فـي              
فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات والتعرف على          

لمؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة       طبيعة المحددات التنظيمية ا   
 والتعرف على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة       ،)الموارد البشرية (بالعاملين بها   

 ،في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة بمـشروعات وبـرامج المنظمـة           
لمرتبطة وطبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري وا         

 ومعرفة طبيعة التصور المقترح لتفعيل هـذه المحـددات          ،باإلمكانات والتسهيالت 
  .لضمان العمل في هذه المؤسسات

وبناء عليه تم تصميم استمارة اسـتبيان للوقـوف علـى آراء واتجاهـات                
المسئولين حول المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري           

استمارة استبيان علـى    )  ١٣٢ ( وقد تم توزيع   ،ف هذه المؤسسات  والمرتبطة بأهدا 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية في كافة مناطق الرياض حيث تم توزيع استمارات           

 كما  ،مدينة الرياض )  غرب – جنوب   – وسط   – شرق   –شمال  (استبيان على كل    
  .روعي عند توزيع االستبيان تفاوت اختصاصات الجمعيات 

وعند إدخال البيانات للحاسـب       استمارة )١٠٢ (ن االستبيان هذا وقد ورد م     
 لذلك تم التحليل علـى أسـاس        ،اآللي تبين وجود خطأ باستمارتين فتم استبعادهما      

   . استمارة )١٠٠(
  



 ١٥٣

א: :א
  ) ١١(جدول رقم 

   يوضح السن ألفراد العينة
  نسبة  تكرار  بيان

 ٪٣٧  ٣٧   عام٣٠أقل من 

  ٪٤٤  ٤٤   عام ٤٠ إلى أقل من ٣٠ من
  ٪١٥  ١٥   عام ٥٠ إلى أقل من ٤٠من 
  ٪٤  ٤   عام فما فوق ٥٠من 

  ٪١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 حيث يتضح أن نسبة     ،يوضح السن ألفراد العينة   ) ١١(الجدول السابق رقم      

)  عام   ٤٠ إلى أقل من     ٣٠( من الذين يقعون في فئات عمرية تتراوح بين       ) ٪٤٤(
وأن نـسبة   ) ٪٣٧(ويمثلون نـسبة    )  عام ٣٠أقل من   ( الذين أعمارهم    وتلتها نسبة 

وأن أقل نسبة مـن     )  عام ٥٠ إلى أقل من     ٤٠بين  (للذين تتراوح أعمارهم    ) ٪١٥(
 ،)٪٤(حيـث بلغـت نـسبتهم       )  عام ٥٠من  (الذين يقعون في فئات عمرية أعلى       

أعمارهم بـين   وبالتالي يمكن القول بأن أكثر فئات عمرية لمفردات العينة تتراوح           
  .%٤٤ سنة حيث بلغت نسبتهم ٤٠ إلى أقل من ٣٠



 ١٥٤

  )١٢(جدول رقم 
   يوضح المؤهل الدراسي ألفراد العينة

  
  نسبة  تكرار  بيان

 ٪٥١  ٥١  تعليم جامعي

  ٪٤١  ٤١  تعليم متوسط
  ٪٨  ٨  تعليم أقل من المتوسط
  ٪١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 حيـث   ،فراد العينـة  يوضح المؤهل الدراسي أل   ) ١٢(الجدول السابق رقم      
مؤهلهم الدراسي تعليم جامعي وتلتها نسبة الذين مـؤهلهم         ) ٪٥١(يتضح أن نسبة    

وهي أقل نسبة للـذين     ) ٪٨(وأن نسبة   ) ٪٤١(الدراسي تعليم متوسط وذلك بنسبة      
للمـستوى   وبالتالي يتضح أن السمة الغالبـة        ،مؤهلهم الدراسي تعليم أقل من المتوسط     

نة هم من الجامعيين أي أنهم يستطيعون اتخـاذ القـرارات           التعليمي لمفردات العي  
المالئمة نظراً للخبرات األكاديمية التي يمتلكونها والتي تأصلت فيهم مـن خـالل             

  .التعليم الجامعي



 ١٥٥

  ) ١٣(جدول رقم 
  يوضح المسمى الوظيفي بالمؤسسة ألفراد العينة

  
  نسبة  تكرار  بيان

 ٪١٥  ١٥  مدير قسم 
  ٪٢٧  ٢٧  مشرف
  ٪٢٣  ٢٣   أخصائي
  ٪٣٥  ٣٥  إداري

  ٪١٠٠  ١٠٠  المجموع
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 حيـث   ،يوضح المسمى الوظيفي ألفراد العينـة     ) ١٣(الجدول السابق رقم      
وظيفتهم إداريين وتلتها نسبة الذين وظيفتهم مشرفين وذلك        ) ٪٣٥(يتضح أن نسبة    

من الذين يعملون في وظيفة أخـصائي وأن أقـل          ) ٪٢٣(وأن نسبة   ) ٪٢٧(بنسبة  
 أن اإلداريـين هـم      ويالحظهي للذين يعملون في وظيفة مدراء قسم        ) ٪١٥(نسبة  

وهم الذين يقومـون بالعمليـات       السمة الغالبة في مفردات العينة والمشرفين أيضاً      
   .التنظيمية



 ١٥٦

  )١٤(جدول رقم 
   يوضح عدد سنوات الخبرة للعمل المؤسسي 

  الخيري ألفراد العينة
  

  نسبة  تكرار  بيان
 ٪٦٧  ٦٧   سنوات٥أقل من 

  ٪٢٥  ٢٥   سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 
  ٪٦  ٦   سنة ١٥ إلى أقل من ١٠من 
  ٪٢  ٢   سنة فيما فوق١٥من 

  ٪١٠٠  ١٠٠  المجموع
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فـي   يوضح عدد سنوات الخبرة ألفراد العينـة      ) ١٤(الجدول السابق رقم      

أقـل  (خبرتهم   عدد سنوات ) ٪٦٧( حيث يتضح أن نسبة      ،العمل المؤسسي الخيري  
 إلى أقـل  ٥بين (وجاءت بعدها نسبة الذين سنوات خبرتهم تتراوح      ) ت سنوا ٥من  
مـن  (للذين سنوات خبرتهم    ) ٪٦(وأن نسبة   ) ٪٢٥(وذلك بنسبة   )  سنوات ١٠من  
هي للذين تتراوح سـنوات     ) ٪٢(وأن أقل نسبة    )  سنة ١٥ سنوات إلى أقل من      ١٠

 العينة تقع    ويالحظ أن سنوات الخبرة لمعظم مفردات      ،) سنة ١٥أعلى من   (خبرتهم  
 سنوات وهذا يبين مدى خبرة مفردات العينـة فـي           ١٠ سنوات إلى    ٥في أقل من    

  .العمليات التنظيمية بالمنظمات والجمعيات الخيرية



 ١٥٧

  ) ١٥(جدول رقم 
  يوضح حصول أفراد العينة على دورات تدريبية 

  في مجال العمل الخيري 
  

  نسبة  تكرار  بيان
 ٪٦٧  ٦٧  نعم

  ٪٣٣  ٣٣  ال
  ٪١٠٠  ١٠٠  المجموع
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يوضح حصول أفراد العينة على دورات تدريبية       ) ١٥(الجدول السابق رقم      

حـصلوا علـى دورات     ) ٪٦٧( حيث يتضح أن نـسبة       ،في مجال العمل الخيري   
تدريبية في مجال العمل الخيري وأن أقل نسبة من أفراد العينة لم يحصلوا علـى               

 وهـذه داللـة     )٪٣٣(سبتهم  دورات تدريبية في مجال العمل الخيري حيث بلغت ن        
على اهتمام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتدريب العاملين لتنمية مستويات أدائهم          

  .ورفع مهاراتهم الوظيفية



 ١٥٨

  )١٦(جدول رقم 
   يوضح الدورات التي حصل عليها أفراد العينة كانت أثناء الخدمة أو قبلها 

  
  نسبة  تكرار  بيان

 ٪٧٩،١٠  ٥٣  أثناء الخدمة

  ٪٢٠،٩٠  ١٤  خدمةقبل ال
  ٪١٠٠  ٦٧  المجموع
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يوضح وقت الدورات التي حصل عليها أفـراد        ) ١٦(الجدول السابق رقم      

حصلوا على دورات تدريبية في مجـال       ) ٪٧٩،١٠(العينة، حيث يتضح أن نسبة      
العمل الخيري أثناء الخدمة وأن أقل نسبة من أفراد العينة حـصلوا علـى دورات               

 وهذه  )٪٢٠،٩٠( الخيري قبل الخدمة حيث بلغت نسبتهم        تدريبية في مجال العمل   
داللة على أن التدريب أثناء الخدمة يأخذ معظم أولويات واهتمامـات المؤسـسات             
الخيرية نظراً ألن التدريب أثناء الخدمة يمثل تدريباً للمشاكل الواقعية التي تواجـه             

  .لمشكالتالجمعيات الخيرية وينمي من قدرة العاملين على مواجهة هذه ا



 ١٥٩

  ) ١٧(جدول رقم 
  يوضح موضوعات الدورات التدريبية التي تلقاها أفراد العينة

  

  نسبة  تكرار  بيان
 ٪٩  ٦  إدارة وعالقات عامة 

  ٪١٠،٤  ٧  صعوبات التعلم
  ٪٤،٥  ٣  الدورات اإلسعافية

  ٪٢٠،٩  ١٤  االحتياجات الخاصة 
  ٪٧،٥  ٥  حل المشكالت 

  ٪٣٧،٣  ٢٥  تكنولوجيا اإلعاقة
  ٪١٠،٤  ٧  ة الوقت إدار

  ٪١٠٠  ٦٧  المجموع
  

يوضح موضوعات الدورات التدريبية التي تلقاها      ) ١٧(الجدول السابق رقم      
حصلوا على دورات تدريبيـة فـي       ) ٪٣٧،٣( حيث يتضح أن نسبة      ،أفراد العينة 

تكنولوجيا اإلعاقة وجاءت بعدها نسبة الذين حصلوا على دورات تدريبية في مجال            
وجاءت بعـدها نـسبة الـذين       ) ٪٢٠،٩(اصة حيث بلغت نسبتهم     االحتياجات الخ 

حصلوا على دورات تدريبية في مجال صعوبات التعلم وإدارة الوقت وذلك بنسبة            
لكل منهم وأن أقل نسبة من أفراد العينة حصلوا على دورات تدريبيـة             ) ٪١٠،٤(

ت إما  ويالحظ أن معظم الدورا    )٪٤،٥(في الدورات اإلسعافية حيث بلغت نسبتهم       
دورات فنية متخصصة تتماشى مع أنشطة الجمعيات الخيرية إما دورات إداريـة            

  .في اإلدارة وإدارة الوقت وجميع هذه الدورات تحتاجها الجمعيات الخيرية



 ١٦٠

  ) ١٨(جدول رقم 
  يوضح مدى استفادة أفراد العينة من الدورات التدريبية

  
  

  نسبة  تكرار  بيان
 ٪٥٣،٧  ٣٦  عالية

  ٪٤٠،٣  ٢٧  متوسطة
  ٪٦  ٤  ضعيفة

  ٪١٠٠  ٦٧  المجموع
  

  
يوضح مدى استفادة أفراد العينة مـن الـدورات         ) ١٨(الجدول السابق رقم      
استفادوا من الدورات التدريبية بدرجـة      ) ٪٥٣،٧( حيث يتضح أن نسبة      ،التدريبية

عالية وجاءت بعدها نسبة الذين استفادوا من الدورات التدريبية بدرجة متوسـطة            
وأن أقل نسبة من أفراد العينة استفادوا من الدورات         ) ٪٤٠،٣(بتهم  حيث بلغت نس  

 وبهذا يمكـن القـول أن مـدى         )٪٦(التدريبية بدرجة ضعيفة حيث بلغت نسبتهم       
االستفادة تمثل درجة عالية نظراً ألنها في الغالب يتم تدريب العاملين أثناء الخدمة             

وتـدريبهم علـى النـواحي      ومن ثم فيتم الوقوف على احتياجات هؤالء العاملين         
  .الوظيفية التي يحتاجها بما يتماشى مع قدراته ومهارته

 
  
  



 ١٦١

  ) ١٩(جدول رقم 
يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري 

  والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات
غير موافق   غير موافق  إلـى حد ما  موافق  موافق بشدة

  العبارة  بشدة
  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت

النح
ا

اف
ر

سط  
متو
ال

ب   
رتي
الت

  

تتحدد أهداف المؤسسة وفـق     -١
  .أسس علمية مقننة

٣,٨٤١,٣٤٨ ٪٨ ٨− − ٪١٥ ١٥ ٪٣٠ ٣٠ ٪٤٧٤٧

 ٥ ٤,١٠٠,٨١ ٪٤ ٤ ٪٧٧ ٪١٢ ١٢٪٤٨٤٨٪٢٩ ٢٩ .أهداف المؤسسة واقعية التنفيذ-٢

يراعى فـي تحديـد أهـداف       -٣
 مـوارد   المؤسسة ضرورة توافر  

  .لتحقيقها
١,٦٣١١ ٣,٧٢ ٪١٤ ١٤ − − ٪٥ ٥ ٪٩ ٩ ٪٧٢٧٢

ترتكز أهداف المؤسسة علـى     -٤
ــة    ــات حقيقي ــباع احتياج إش

  .للمستفيدين
٣,٩٢١,١٦٦ ٪٦ ٦ − − ٪١٠ ١٠ ٪٥٣ ٥٣ ٪٣١ ٣١

يتم تعديل البرامج والخـدمات     -٥
ــات   ــا الحتياج ــسة وفق بالمؤس

   .المستفيدين
٣,٣٤١,٧٥١٣ - - ٪٦ ٦ ٪١٨ ١٨ ٪٦٢ ٦٢ ٪١٤ ١٤

يمكن للمؤسسة تعديل أهدافها    -٦
  .بسهولة إن احتاج األمر

١,٥٣٩ ٣,٧٦ ٪٧٧ ٪١ ١ ٪٥ ٥ ٪١٢ ١٢٪٧٥ ٧٥

تسعى المؤسسة لتقويم تحقـق     -٧
  .أهدافها باستمرار

٣,٤٨١,٢٢١٢ ٪١٠ ١٠ ٪٨٨ ٪١٤١٤ ٪٣٠ ٣٠ ٪٣٨٣٨

يمكن تعديل األهداف بناء على     -٨
  .تنفيذنتائج التقويم المرحلي لل

٠,٣٣١ ٤,٤٢ ٪٨ ٨ ٪١٠ ١٠ ٪٨ ٨ ٪٣٣ ٣٣٪٤١ ٤١

تحرص المؤسسة على تعديل    -٩
  .أهدافها وفقا آلية تطور مجتمعي

٤,٢٢٠,٦٠٢ ٪٧ ٧ − − ٪٦ ٦ ٪١٣١٣ ٪٧٤ ٧٤

هناك تنسيق وتكامـل بـين      -١٠
أهداف المؤسـسة والمؤسـسات     

  .الشبيهة بالمجتمع
٣,٧٤١,٥٨١٠ ٪٩ ٩ − − ٪٢ ٢ ٪١٨ ١٨ ٪٧١ ٧١

يمكن تعديل أهداف المؤسسة    -١١
  .وفقا للموارد المتاحة

١,٢٥٧ ٣,٨٨ − − ٪١٦ ١٦ ٪٧ ٧ ٪٢٤ ٢٤ ٪٥٣ ٥٣

تقوم المؤسسة باستمرار بأخذ    -١٢
رأي المستفيدين فيما يقدم إلـيهم      

  .من خدمات
٠,٧٠٣ ٤,١٦ ٪١ ١ ٪٣ ٣٪١٩ ١٩ ٪١٢ ١٢ ٪٦٥ ٦٥

أهداف المؤسسة تقليدية ليس    -١٣
  .بها تجديد

٠,٧٧٤ ٤,١٢ ٪١٩ ١٩ ٪٣ ٣ ٪٢٧ ٢٧ ٪١٠ ١٠ ٪٤١ ٤١



 ١٦٢

يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة فـي       ) ١٩(الجدول السابق رقم      
 حيث يتـضح    ،فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات       

أن نسبة الموافقين على أن أهداف المؤسسة تتحدد وفق أسـس           ) ١(من الفقرة رقم    
وكانت نسبة الموافقين إلى حد مـا علـى أن أهـداف            ) ٪٧٧(غت  علمية مقننة بل  

بينما نسبة غيـر المـوافقين      ) ٪١٥(المؤسسة تتحدد وفق أسس علمية مقننة بلغت        
وقد بلغت قيمة   ) ٪٨(على أن أهداف المؤسسة تتحدد وفق أسس علمية مقننة بلغت           

   .)١،٣٤(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٨٤(المتوسط 
أن نسبة الموافقين على أن أهداف المؤسسة       ) ٢(ة رقم   كما يتضح من الفقر     

) ٪٧٧(واقعية التنفيذ أي أنها تعمل المنظمة فعالً ومحققة لهذه األهـداف بلغـت              
وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن أهداف المؤسسة واقعية التنفيـذ بلغـت               

نفيـذ أي أن    بينما نسبة غير الموافقين على أن أهداف المؤسسة واقعية الت         ) ٪١٢(
وبلغـت  ) ٤،١٠(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١١(المنظمة لم تحقق أهدافها بلغت      

   .)٠،٨١(قيمة االنحراف 
يتضح أن نسبة الموافقين على أنه عنـد تحديـد          ) ٣(أما بالنسبة للفقرة رقم       

وكانت نسبة  ) ٪٨١(أهداف المؤسسة يراعي ضرورة توافر موارد لتحقيقها بلغت         
حد ما على أنه عند تحديد أهداف المؤسسة يراعي ضرورة تـوافر            الموافقين إلى   

بينما نسبة غير الموافقين على أنه عند تحديد أهـداف          ) ٪٥(موارد لتحقيقها بلغت    
وقـد بلغـت قيمـة      ) ٪١٤(المؤسسة يراعي ضرورة توافر موارد لتحقيقها بلغت        

   .)١،٦٣(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٧٢(المتوسط 
يتضح أن نـسبة المـوافقين علـى أن أهـداف     ) ٤(قرة رقم  أما بالنسبة للف    

وكانت نسبة  ) ٪٨٤(المنظمة ترتكز على إشباع احتياجات حقيقية للمستفيدين بلغت         
الموافقين إلى حد ما على أن أهداف المنظمة ترتكز على إشباع احتياجات حقيقيـة              

منظمة ترتكز  بينما نسبة غير الموافقين على أن أهداف ال       ) ٪١٠(للمستفيدين بلغت   
وقد بلغـت قيمـة المتوسـط       ) ٪٦(على إشباع احتياجات حقيقية للمستفيدين بلغت       

   .)١،١٦(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٩٢(



 ١٦٣

أن نسبة الموافقين علـى أنـه يـتم تعـديل     ) ٥(كما يتضح من الفقرة رقم     
وكانـت  ) ٪٧٦(البرامج والخدمات بالمؤسسة وفقاً الحتياجات المستفيدين بلغـت         

الموافقين إلى حد ما على أنه يتم تعديل البرامج والخدمات بالمؤسـسة وفقـاً              نسبة  
بينما نسبة غير الموافقين على أنه يتم تعـديل         ) ٪١٨(الحتياجات المستفيدين بلغت    

وقـد بلغـت    ) ٪٦(البرامج والخدمات بالمؤسسة وفقاً الحتياجات المستفيدين بلغت        
   .)١،٧٥ (وبلغت قيمة االنحراف) ٣،٣٤(قيمة المتوسط 

أن نسبة الموافقين على أنه يمكن للمؤسـسة        ) ٦(كما يتبين من الفقرة رقم        
وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٨٧(تعديل أهدافها بسهولة في حالة احتياج ذلك بلغت         

إلى حد ما على أنه يمكن للمؤسسة تعديل أهدافها بسهولة في حالة احتيـاج ذلـك                
على أنه يمكن للمؤسـسة تعـديل أهـدافها         بينما نسبة غير الموافقين     ) ٪٥(بلغت  

وبلغت ) ٣،٧٦(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪٨(بسهولة في حالة احتياج ذلك بلغت       
   .)١،٥٣(قيمة االنحراف 

  

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسعى        ) ٧(كما يتبين من الفقرة رقم        
قين إلى حد مـا     وكانت نسبة المواف  ) ٪٦٨(لتقويم وتحقيق أهدافها باستمرار بلغت      

بينما نسبة  ) ٪١٤(على أن المؤسسة تسعى لتقويم وتحقيق أهدافها باستمرار بلغت          
غير الموافقين على أن المؤسسة تسعى لتقويم وتحقيق أهدافها باسـتمرار بلغـت             

   .)١،٢٢(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٤٨(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٨(
  

ن نسبة الموافقين على أنه يمكن تعـديل        يتضح أ ) ٨(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانـت نـسبة    ) ٪٧٤(األهداف بناء على نتائج التقويم المرحلي للتنفيـذ بلغـت           

الموافقين إلى حد ما على أنه يمكن تعديل األهداف بناء على نتائج التقويم المرحلي              
ء بينما نسبة غير الموافقين على أنه يمكن تعديل األهـداف بنـا        ) ٪٨(للتنفيذ بلغت   

) ٤،٤٢(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٨(على نتائج التقويم المرحلي للتنفيذ بلغت       
   .)٠،٣٣(وبلغت قيمة االنحراف 

  



 ١٦٤

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أن المؤسـسة         ) ٩(أما بالنسبة للفقرة رقم       
) ٪٨٧(تحرص على تعديل أهدافها وفقاً ألية تطور يطرأ على المجتمـع بلغـت              

قين إلى حد ما على أن المؤسسة تحرص على تعديل أهـدافها            وكانت نسبة المواف  
بينما نسبة غير الموافقين على أن      ) ٪٦(وفقاً ألية تطور يطرأ على المجتمع بلغت        

المؤسسة تحرص على تعديل أهدافها وفقاً ألية تطور يطرأ على المجتمـع بلغـت              
   .)٠،٦٠(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٢٢(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪٧(
  

أن نسبة الموافقين على أن هنـاك تنـسيق         ) ١٠(كما يتبين من الفقرة رقم        
وتكامل بين أهداف المؤسسة التي يعملون بها والمؤسسات الشبيهة بالمجتمع بلغت           

وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن هناك تنسيق وتكامل بين أهداف             ) ٪٨٨(
بينما نـسبة   ) ٪٢( بالمجتمع بلغت    المؤسسة التي يعملون بها والمؤسسات الشبيهة     

غير الموافقين على أن هناك تنسيق وتكامل بين أهداف المؤسسة التي يعملون بها             
) ٣،٧٤(وقد بلغـت قيمـة المتوسـط        ) ٪٩(والمؤسسات الشبيهة بالمجتمع بلغت     

   .)١،٥٨(وبلغت قيمة االنحراف 
  

أنه يكن تعـديل    يتضح أن نسبة الموافقين على      ) ١١(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين إلى حد     ) ٪٧٧(أهداف المؤسسة وفقاً للموارد المتاحة بلغت       

بينمـا  ) ٪٧(ما على أنه يكن تعديل أهداف المؤسسة وفقاً للموارد المتاحة بلغـت             
نسبة غير الموافقين على أنه يكن تعديل أهداف المؤسسة وفقاً للمـوارد المتاحـة              

   .)١،٢٥(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٨٨(يمة المتوسط وقد بلغت ق) ٪١٦(بلغت 
  

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تقـوم        ) ١٢(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانـت  ) ٪٧٧(باستمرار بأخذ رأي المستفيدين فيما يقدم إليهم من خدمات بلغت           

يدين نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تقوم باستمرار بأخذ رأي المـستف             
بينما نـسبة غيـر المـوافقين علـى أن          ) ٪١٩(فيما يقدم إليهم من خدمات بلغت       

المؤسسة تقوم باستمرار بأخذ رأي المستفيدين فيما يقدم إليهم من خـدمات بلغـت              
   .)٠،٧٠(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،١٦(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪٤(



 ١٦٥

قين علـى أن أهـداف      يتضح أن نسبة المـواف    ) ١٣(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين إلى حـد مـا      ) ٪٥١(المؤسسة تقليدية ليس بها تجديد بلغت       

بينما نـسبة غيـر     ) ٪٢٧(على أن أهداف المؤسسة تقليدية ليس بها تجديد بلغت          
وقد بلغت  ) ٪٢٢(الموافقين على أن أهداف المؤسسة تقليدية ليس بها تجديد بلغت           

   .)٠،٧٧( قيمة االنحراف وبلغت) ٤،١٢(قيمة المتوسط 
يمكـن تعـديل    (وكانت أعلى قيمة في المتوسط الحسابي العبارة التي تفيد            

 حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي      ) األهداف بناء على نتائج التقوية المرحلي للتنفيذ      
تحرص المؤسسة على تعديل    (وتلتها فقرة   )٠،٣٣( وبلغت قيمة االنحراف     )٤،٤٢(

 وبلغت قيمة   )٤،٢٢(حيث بلغ المتوسط الحسابي     ) جتمعيأهدافها وفقاً آلية تطور م    
  .)٠،٦٠(االنحراف

يتم تعـديل البـرامج     (وكانت أقل قيمة للمتوسط الحسابي العبارة التي تفيد           
حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي       ) والخدمات بالمؤسسة وفقاً الحتياجات المستفيدين    

   .)١،٧٥( وبلغت قيمة االنحراف)٣،٣٤(
  



 ١٦٦

  ) ٢٠(جدول رقم 
يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري 

  )الموارد البشرية(ن بها يوالمرتبطة بالعامل
  موافق بشدة

  موافق
  

موافق إلـى 
  حد ما

  غير موافق
  

غير موافق 
  العبارة  بشدة

  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت

سط
متو
ال

اف  
حر
االن

  

يب
ترت
ال

  

اد كافية يتوافر بالمؤسسة أعد-١
من العاملين لكل التخصصات 

  .الخدمية بالمؤسسة
٣,٧٢١,٦٣١١ ٪٨٨ ٪١٠ ١٠ ٪٢٩ ٢٩ ٪١٥ ١٥ ٪٣٨ ٣٨

جميع العاملين بالمؤسسة مـن     -٢
  .ذوي المؤهالت المتخصصة

٧ ١,١٥ ٣,٨٥ ٪٢ ٢ ٪٦ ٦ ٪٨ ٨ ٪٤٨ ٤٨ ٪٣٦ ٣٦ 

تسعى المؤسسة باستمرار إلى    -٣
  .جذب العاملين األكفاء

١٤ ١,٩٦ ٣,٠٤ ٪٦ ٦ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪٥٠ ٥٠ ٪٣٨ ٣٨ 

العاملون بالمؤسـسة لـديهم     -٤
  .الخبرة الكافية للعمل

١٣ ١,٩٢ ٣,٠٨ ٪٦ ٦ ٪١٠ ١٠ ٪٢ ٢ ٪٦٦ ٦٦ ٪١٦ ١٦ 

العاملون بالمؤسسة حاصـلين    -٥
  .على تدريب جيد ومستمر

٨ ١,١٥ ٣,٨٥ ٪٢ ٢ ٪٨ ٨ − − ٪٦٢ ٦٢ ٪٢٨ ٢٨ 

تسعى المؤسسة إلى سـعوده     -٦
  .وطنيةالوظائف بالكوادر ال

٥ ١,٠١ ٣,٩٩ ٪١٠ ١٠٪٤ ٤ ٪٦ ٦ ٪٥٢٥٢ ٪٢٨ ٢٨ 

يوجد تنسيق مستمر بين جميع     -٧
  .العاملين بالمؤسسة

٤ ٠,٩٧ ٤,٠٣ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪١٢ ١٢ ٪٧٢ ٧٢ ٪١٠ ١٠ 

تتوافر سبل اتـصال سـهلة      -٨
  .ومقننة بين العاملين بالمؤسسة

٢ ٠,٩٣ ٤,٠٧ ٪٦ ٦ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪٣٨ ٣٨ ٪٥٠٥٠ 

ن العاملين  هناك إدراك واع م   -٩
  .ألدوارهم وحدودها

٩ ١,١٨ ٣,٨٢ ٪٢ ١ ٪٦ ٣ ٪٢ ١ ٪٢٨ ١٤ ٪٦٢ ٦٢ 

 ٦ ٣,٨٧١,١٣ ٪١٠ ١٠ ٪٦ ٦ ٪٢ ٢ ٪١٦ ١٦ ٪٦٦ ٦٦  ,بالمؤسسة نظام الئحي فعال-١٠

يسعى العاملون بالمؤسـسة    -١١
إلى الحصول على استشارات من     

  .بعضهم البعض
٣ ٠,٩٥ ٤,٠٥ ٪٦ ٦ ٪١٢ ١٢ − − ٪٢٨ ٢٨ ٪٥٤ ٥٤ 

يسعى العاملون بالمؤسـسة    -١٢
  .إلى االلتزام بمتطلبات وظائفهم

١٠ ١,٤٢ ٣,٧٧ ٪١٠ ١٠ ٪٢٢ ٢٢ ٪٤ ٤ ٪١٤ ١٤ ٪٥٠٥٠ 

تتسم طبيعـة العمـل بـين       -١٣
العــاملين بالمؤســسة بالتعــاون 

  .الدائم
١٢ ١,٤٣ ٣,٥٧ ٪٨ ٨ ٪١٤ ١٤ ٪٢ ٢ ٪٢٤ ٢٤ ٪٥٢ ٥٢ 

يعقد العـاملون بالمؤسـسة     -١٤
ات اجتماعات دورية لبحث إجراء   

  .العمل
١ ٤,١٠٠,٨١ ٪٤ ٤ ٪١٢ ١٢ −− ٪١٦ ١٦ ٪٦٨ ٦٨ 



 ١٦٧

فـي   يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة    ) ٢٠(الجدول السابق رقم      
 حيـث   ،)الموارد البشرية ( ن بها يفاعلية مؤسسات العمل الخيري المرتبطة بالعامل     

ا أعـداد   أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة يتوافر به       ) ١(يتضح من الفقرة رقم     
وكانت نسبة  ) ٪٥٣(كافية من العاملين لكل التخصصات الخدمية بالمؤسسة بلغت         

الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة يتوافر بها أعداد كافية من العـاملين لكـل                
بينما نسبة غير الموافقين علـى أن       ) ٪٢٩(التخصصات الخدمية بالمؤسسة بلغت     
لعاملين لكل التخصصات الخدمية بالمؤسـسة      المؤسسة يتوافر بها أعداد كافية من ا      

   .)١،٦٣(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٧٢(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٨(بلغت 
أن نسبة الموافقين على أن جميع العـاملين        ) ٢(كما يتضح من الفقرة رقم        

وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٨٤(بالمؤسسة من ذوي المؤهالت المتخصصة بلغت       
 جميع العاملين بالمؤسسة من ذوي المؤهالت المتخصصة بلغت         إلى حد ما على أن    

بينما نسبة غير الموافقين على أن جميـع العـاملين بالمؤسـسة مـن ذوي               ) ٪٨(
وبلغت قيمة  ) ٣،٨٥(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪٨(المؤهالت المتخصصة بلغت    

   .)١،١٥(االنحراف 
ن علـى أن المؤسـسة      يتضح أن نسبة الموافقي   ) ٣(أما بالنسبة للفقرة رقم       

وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٨٨(تسعى باستمرار إلى جذب العاملين األكفاء بلغت        
إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى جذب العاملين األكفـاء بلغـت               

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة تسعى باسـتمرار إلـى جـذب              ) ٪٢(
وبلغـت قيمـة    ) ٣،٠٤(بلغت قيمة المتوسـط     وقد  ) ٪١٠(العاملين األكفاء بلغت    

   .)١،٩٦(االنحراف 
أن نـسبة المـوافقين علـى أن العـاملون          ) ٤(كما يتضح من الفقرة رقم        

وكانت نسبة الموافقين إلى حد     ) ٪٨٢(بالمؤسسة لديهم الخبرة الكافية للعمل بلغت       
بينما نـسبة   ) ٪٢(ما على أن العاملون بالمؤسسة لديهم الخبرة الكافية للعمل بلغت           

غير الموافقين على أن العاملون بالمؤسسة لديهم الخبرة الكافيـة للعمـل بلغـت              
   .)١،٩٢(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٠٨(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٦(



 ١٦٨

يتضح أن نسبة المـوافقين علـى أن العـاملون          ) ٥(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نـسبة غيـر     ) ٪٩٠(بالمؤسسة حاصلين على تدريب جيد ومستمر بلغت        

الموافقين على أن العاملون بالمؤسسة حاصلين على تدريب جيد ومـستمر بلغـت             
   .)١،١٥(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٨٥(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٠(

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسعى        ) ٦(كما يتضح من الفقرة رقم        
 وكانت نسبة الموافقين إلى حد      ٪)٨٠(ت  إلى سعودة الوظائف بالكوادر الوطنية بلغ     

) ٪٦(ما على أن المؤسسة تسعى إلى سعودة الوظائف بالكوادر الوطنيـة بلغـت              
بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة تسعى إلى سعودة الوظائف بـالكوادر             

وبلغت قيمـة االنحـراف     ) ٣،٩٩(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٤(الوطنية بلغت   
)١،٠١(.   

أن نسبة الموافقين على أنه يوجـد تنـسيق         ) ٧(ا يتضح من الفقرة رقم      كم  
وكانت نسبة الموافقين إلى حد     ) ٪٨٢(مستمر بين جميع العاملين بالمؤسسة بلغت       

بينمـا  ) ٪١٢(ما على أنه يوجد تنسيق مستمر بين جميع العاملين بالمؤسسة بلغت            
يع العـاملين بالمؤسـسة     نسبة غير الموافقين على أنه يوجد تنسيق مستمر بين جم         

   .)٠،٩٧(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٠٣(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪٦(بلغت 
يتضح أن نسبة الموافقين على أنه تتوافر سـبل         ) ٨(أما بالنسبة للفقرة رقم       

وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٨٨(اتصال سهلة ومقننة بين العاملين بالمؤسسة بلغت        
سبل اتصال سهلة ومقننة بين العاملين بالمؤسسة بلغت        إلى حد ما على أنه تتوافر       

بينما نسبة غير الموافقين على أنه تتوافر سبل اتصال سهلة ومقننـة بـين              ) ٪٢(
وبلغـت قيمـة    ) ٤،٠٧(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٠(العاملين بالمؤسسة بلغت    

   .)٠،٩٣(االنحراف 
 أن هناك إدراك واع     أن نسبة الموافقين على   ) ٩(كما يتضح من الفقرة رقم        

وكانت نسبة الموافقين إلى حد مـا       ) ٪٩٠(من العاملين ألدوارهم وحدودها بلغت      
بينما نـسبة   ) ٪٢(على أن هناك إدراك واع من العاملين ألدوارهم وحدودها بلغت           

غير الموافقين على أن هناك إدراك واع من العاملين ألدوارهم وحـدودها بلغـت              
   .)١،١٨(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٨٢(سط وقد بلغت قيمة المتو) ٪٨(



 ١٦٩

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أنـه يوجـد          ) ١٠(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين إلـى     ) ٪٨٢(بالمؤسسة نظام الئحي فعال تعمل عليه بلغت        

بينمـا  ) ٪٢(حد ما على أنه يوجد بالمؤسسة نظام الئحي فعال تعمل عليه بلغـت              
موافقين على أنه يوجد بالمؤسسة نظام الئحي فعال تعمل عليه بلغـت            نسبة غير ال  

   .)١،١٣(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٨٧(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٦(
أن نـسبة المـوافقين علـى أن العـاملين          ) ١١(كما يتضح من الفقرة رقم        

) ٪٨٢(بالمؤسسة يسعون إلى الحصول على استشارات من بعضهم البعض بلغت           
ما نسبة غير الموافقين على أن العاملين بالمؤسسة يسعون إلى الحصول علـى             بين

) ٤،٠٥(وقد بلغت قيمـة المتوسـط       ) ٪١٨(استشارات من بعضهم البعض بلغت      
   .)٠،٩٥(وبلغت قيمة االنحراف 

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أن العـاملين         ) ١٢(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانـت نـسبة    ) ٪٦٤( بمتطلبات وظائفهم بلغـت      بالمؤسسة يسعون إلى االلتزام   

الموافقين إلى حد ما على أن العاملين بالمؤسسة يسعون إلى االلتـزام بمتطلبـات              
بينما نسبة غير الموافقين على أن العاملين بالمؤسسة يسعون         ) ٪٤(وظائفهم بلغت   

 )٣،٧٧(وقد بلغت قيمـة المتوسـط       ) ٪٣٢(إلى االلتزام بمتطلبات وظائفهم بلغت      
   .)١،٤٢(وبلغت قيمة االنحراف 

يتضح أن نسبة الموافقين على أن طبيعة العمل        ) ١٣(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٧٦(بين العاملين بالمؤسسة تتسم بالتعاون الدائم بلغت        

إلى حد ما على أن طبيعة العمل بين العاملين بالمؤسسة تتسم بالتعاون الدائم بلغت              
بينما نسبة غير الموافقين على أن طبيعة العمل بين العاملين بالمؤسسة تتسم            ) ٪٢(

وبلغـت قيمـة    ) ٣،٥٧(وقد بلغت قيمـة المتوسـط       ) ٪٢٢(بالتعاون الدائم بلغت    
   .)١،٤٣(االنحراف 

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أن العـاملين         ) ١٤(أما بالنسبة للفقرة رقم       
بينمـا  ) ٪٨٤( لبحث إجراءات العمل بلغـت       بالمؤسسة يعقدون اجتماعات دورية   

نسبة غير الموافقين على أن العاملين بالمؤسسة يعقدون اجتماعات دورية لبحـث            



 ١٧٠

وبلغـت قيمـة    ) ٤،١٠(وقد بلغت قيمة المتوسـط      ) ٪١٦(إجراءات العمل بلغت    
   .)٠،٨١(االنحراف 

لون يعقد العـام  (وكانت أعلى قيمة في المتوسط الحسابي العبارة التي تفيد            
حيث بلغ المتوسط الحـسابي     ) بالمؤسسة اجتماعات دورية لبحث إجراءات العمل     

تتوافر سبل اتـصال سـهلة      (وتلتها فقرة    )٠،٨١(وبلغت قيمة االنحراف     )٤،١٠(
وبلغت قيمـة    )٤،٠٧(حيث بلغ المتوسط الحسابي     ) ومقننة بين العاملين بالمؤسسة   

  .)٠،٩٣(االنحراف 
تـسعى المؤسـسة    (حسابي العبارة التي تفيـد      وكانت أقل قيمة للمتوسط ال      

وبلغت  )٣،٠٤(حيث بلغ المتوسط الحسابي     ) باستمرار إلى جذب العاملين األكفاء    
   .)١،٩٦(قيمة االنحراف 

  



 ١٧١

  )٢١(جدول رقم 
 يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري 

  والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة

  موافق بشدة
  موافق

  
موافق إلـى   

  حد ما 
  غير موافق

  
غير موافق 

  ارةالعب  بشدة
  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت

سط
متو
ال

اف  
حر
االن

  

يب
ترت
ال

  

هناك مؤشرات واضحة لوجود  -١
  .صراعات بين العاملون بالمؤسسة

٣ ٠,٤٧ ٤,٥٣ ٪٤ ٤ ٪١٢ ١٢ ٪٢ ٢ ٪١٤ ١٤ ٪٦٨ ٦٨ 

هناك سهولة دائمة في وصـول       -٢
ين إلى المـستويات اإلداريـة      العامل
  .األعلى

٠,٨١٨ ٤,١٩ ٪٢ ٢ ٪٦ ٦ ٪٨ ٨ ٪٤٨ ٤٨ ٪٣٦ ٣٦

تقوم إدارة المؤسـسة باسـتثمار       -٣
  .جهود الموظفين ومكافئتهم

٩ ١,٠٤ ٣,٩٦ ٪٦ ٦ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪٥٠ ٥٠ ٪٣٨ ٣٨ 

برامج المؤسسة وأنشطتها حقيقية     -٤
  .يعبر عنها المستفيدين

٥ ٠,٥٥ ٤,٤٥ ٪٦ ٦ ٪١٠ ١٠ ٪٢ ٢ ٪٦٦ ٦٦ ٪١٦ ١٦ 

توفر المؤسسة جميع البرامج التي     -٥
  .يحتاجها المستفيدين

٧ ٠,٦٨ ٤,٣٢ ٪٢ ٢ ٪٨ ٨ − − ٪٦٢ ٦٢ ٪٢٨ ٢٨ 

 ٦ ٠,٦٣ ٤,٣٧ ٪١٠ ١٠ ٪٤ ٤ ٪٦ ٦ ٪٥٢٥٢ ٪٢٨ ٢٨ .هناك خطة لتنفيذ برامج المؤسسة-٦

يتم باسـتمرار متابعـة وتقـويم       -٧
  .خدمات المؤسسة

١٠ ١,٠٩ ٣,٩١ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪١٢ ١٢ ٪٧٢ ٧٢ ٪١٠ ١٠ 

هناك دائما رغبـة فـي تطـوير        -٨
  .البرامج واألنشطة بالمؤسسة

٠,٣٧١ ٤,٦٣ ٪٦ ٦ ٪٤ ٤ ٪٢ ٢ ٪٣٨ ٣٨ ٪٥٠٥٠

محتوى األنشطة والبرامج فنيـة     -٩
  .غير مكررة أو تقليدية

٤ ٠,٤٩ ٤,٥١ ٪٢ ١ ٪٦ ٣ ٪٢ ١ ٪٢٨ ١٤ ٪٦٢ ٦٢ 

تسعى المؤسسة لمعرفة بـرامج     -١٠
ــرى  ــسات األخ ــشطتها المؤس وأن

  .لمحاولة تطبيقها

١١ ١,٢٨ ٣,٧٢ ٪١٠ ١٠ ٪٦ ٦ ٪٢ ٢ ٪١٦ ١٦ ٪٦٦ ٦٦ 

تسعى المؤسسة لمعرفة بـرامج     -١١
المؤسسات الشبيهة في المجال لعـدم      

  .التكرار

٢ ٠,٤٦ ٤,٥٤ ٪١٠ ١٠ ٪٢٢ ٢٢ ٪٤ ٤ ٪١٤ ١٤ ٪٥٠٥٠ 

  



 ١٧٢

يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة فـي       ) ٢١(الجدول السابق رقم      
 حيـث  ،لية مؤسسات العمل الخيري المرتبطة بمشروعات وبـرامج المنظمـة   فاع

أن نسبة الموافقين على أن هناك مؤشـرات واضـحة          ) ١(يتضح من الفقرة رقم     
وكانت نسبة الموافقين إلى    ) ٪٨٢(لوجود صراعات بين العاملين بالمؤسسة بلغت       

بالمؤسـسة  حد ما على أن هناك مؤشرات واضحة لوجود صراعات بين العاملين            
بينما نسبة غير الموافقين على أن هناك مؤشرات واضـحة لوجـود            ) ٪٢(بلغت  

) ٤،٥٣(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٦(صراعات بين العاملين بالمؤسسة بلغت      
   .)٠،٤٧(وبلغت قيمة االنحراف 

يتضح أن نسبة الموافقين على أن هناك سـهولة         ) ٢(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانـت  ) ٪٨٤(العاملين إلى المستويات اإلدارية األعلى بلغـت  دائمة في وصول    

نسبة الموافقين إلى حد ما على أن هناك سهولة دائمة في وصول العـاملين إلـى                
بينما نسبة غير الموافقين على أن هنـاك        ) ٪٨(المستويات اإلدارية األعلى بلغت     

وقد ) ٪٨(ى بلغت   سهولة دائمة في وصول العاملين إلى المستويات اإلدارية األعل        
   .)٠،٨١(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،١٩(بلغت قيمة المتوسط 

أن نسبة الموافقين على أن إدارة المؤسـسة        ) ٣(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانت نسبة الموافقين إلى    ) ٪٨٨(تقوم باستثمار جهود الموظفين ومكافئتهم بلغت       

 الموظفين ومكـافئتهم بلغـت      حد ما على أن إدارة المؤسسة تقوم باستثمار جهود        
بينما نسبة غير الموافقين على أن إدارة المؤسسة تقـوم باسـتثمار جهـود              ) ٪٢(

وبلغت قيمـة   ) ٣،٩٦(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٠(الموظفين ومكافئتهم بلغت    
   .)١،٠٤(االنحراف 

أن نسبة الموافقين على أن برامج المؤسـسة    ) ٤(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانت نسبة الموافقين إلـى     ) ٪٨٢(ها حقيقية يعبر عنها المستفيدين بلغت       وأنشطت

) ٪٢(حد ما على أن برامج المؤسسة وأنشطتها حقيقية يعبر عنها المستفيدين بلغت             
بينما نسبة غير الموافقين على أن برامج المؤسسة وأنشطتها حقيقية يعبـر عنهـا              

وبلغت قيمة االنحراف   ) ٤،٤٥ (وقد بلغت قيمة المتوسط   ) ٪١٦(المستفيدين بلغت   
)٠،٥٥(.   



 ١٧٣

يتضح أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة توفر        ) ٥(أما بالنسبة للفقرة رقم       
بينما نسبة غيـر المـوافقين      ) ٪٩٠(جميع البرامج التي يحتاجها المستفيدين بلغت       

وقـد  ) ٪١٠(على أن المؤسسة توفر جميع البرامج التي يحتاجها المستفيدين بلغت           
   .)٠،٦٨(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٣٢(ت قيمة المتوسط بلغ

أن نسبة الموافقين على أن هناك خطة لتنفيذ        ) ٦(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما علـى أن هنـاك           ) ٪٨٠(برامج المؤسسة بلغت    

نـاك  بينما نسبة غير الموافقين على أن ه      ) ٪٦(خطة لتنفيذ برامج المؤسسة بلغت      
وبلغت ) ٤،٣٧(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٤(خطة لتنفيذ برامج المؤسسة بلغت      

   .)٠،٦٣(قيمة االنحراف 
يتضح أن نسبة الموافقين على أنه يتم باستمرار        ) ٧(أما بالنسبة للفقرة رقم       

وكانت نسبة الموافقين إلى حـد مـا        ) ٪٨٢(متابعة وتقويم خدمات المؤسسة بلغت      
بينما نسبة غير   ) ٪٢(مرار متابعة وتقويم خدمات المؤسسة بلغت       على أنه يتم باست   

وقـد  ) ٪٦(الموافقين على أنه يتم باستمرار متابعة وتقويم خدمات المؤسسة بلغت           
   .)١،٠٩(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٩١(بلغت قيمة المتوسط 

أن نسبة الموافقين على أن هناك دائماً رغبة        ) ٨(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانت نسبة الموافقين إلـى     ) ٪٨٨(ي تطوير البرامج واألنشطة بالمؤسسة بلغت       ف

حد ما على أن هناك دائماً رغبة في تطوير البرامج واألنشطة بالمؤسـسة بلغـت               
بينما نسبة غير الموافقين على أن هناك دائماً رغبة فـي تطـوير البـرامج               ) ٪٢(

وبلغت قيمـة   ) ٤،٦٣(متوسط  وقد بلغت قيمة ال   ) ٪١٠(واألنشطة بالمؤسسة بلغت    
   .)٠،٣٧(االنحراف 

يتضح أن نسبة المـوافقين علـى أن محتـوى          ) ٩(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين   ) ٪٨٠(األنشطة والبرامج فنية غير مكررة أو تقليدية بلغت         

أو تقليديـة بلغـت    إلى حد ما على أن محتوى األنشطة والبرامج فنية غير مكررة        
 بينما نسبة غير الموافقين على أن محتوى األنشطة والبـرامج فنيـة غيـر               )٪٢(

وبلغـت قيمـة    ) ٤،٥١(وقد بلغت قيمة المتوسـط      ) ٪٨(مكررة أو تقليدية بلغت     
   .)٠،٤٩(االنحراف 



 ١٧٤

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تسعى       ) ١٠(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانت ) ٪٨٢(محاولة تطبيقها بلغت    لمعرفة برامج المؤسسات األخرى وأنشطتها ل     

نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى لمعرفـة بـرامج المؤسـسات               
بينما نسبة غير الموافقين على أن      ) ٪٢(األخرى وأنشطتها لمحاولة تطبيقها بلغت      

المؤسسة تسعى لمعرفة برامج المؤسسات األخرى وأنشطتها لمحاولة تطبيقها بلغت         
   .)١،٢٨(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٧٢(لغت قيمة المتوسط وقد ب) ٪١٦(

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تسعى       ) ١١(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانـت  ) ٪٦٤(لمعرفة برامج المؤسسة الشبيهة في المجال لعدم تكرارها بلغـت           

لشبيهة نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى لمعرفة برامج المؤسسة ا            
بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسـسة        ) ٪٤(في المجال لعدم تكرارها بلغت      

وقد ) ٪٣٢(تسعى لمعرفة برامج المؤسسة الشبيهة في المجال لعدم تكرارها بلغت           
   .)٠،٤٦(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٥٤(بلغت قيمة المتوسط 

هناك دائما رغبة   (فيد  وكانت أعلى قيمة في المتوسط الحسابي العبارة التي ت          
 )٤،٦٣(حيث بلغ المتوسـط الحـسابي       ) في تطوير البرامج واألنشطة بالمؤسسة    

تسعى المؤسـسة لمعرفـة بـرامج       (وتلتها فقرة    )٠،٣٧(وبلغت قيمة االنحراف    
 )٤،٥٤(حيث بلغ المتوسط الحسابي     ) المؤسسات الشبيهة في المجال لعدم التكرار     

  .)٠،٤٦(وبلغت قيمة االنحراف 
تـسعى المؤسـسة    (كانت أقل قيمة للمتوسط الحسابي العبارة التي تفيـد          و  

حيث بلغ المتوسـط    ) لمعرفة برامج المؤسسات األخرى وأنشطتها لمحاولة تطبيقها      
   .)١،٢٨(وبلغت قيمة االنحراف  )٣،٧٢(الحسابي 

  



 ١٧٥

  ) ٢٢(جدول رقم 
لخيري يوضح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل ا

  والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت 

 موافق بشدة
  موافق

  

موافق 
إلـى حد 

  ما

  غير موافق
  

غير موافق 
  العبارة  بشدة

  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت  ٪ن  ت
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تسعى المؤسسة لوضع خطط مستقبلية -١
  .لبرامج جديدة

١ ٠,٥٧ ٤,٤٣ ٪٤ ٤ ٪١٢ ١٢ − − ٪١٦ ١٦ ٪٦٨ ٦٨ 

تسعى المؤسسة إلى تطوير برامجهـا      -٢
  .المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة

١,٣٥٧ ٣,٦٥ ٪٤ ٤ ٪١٢ ١٢ ٪٢ ٢ ٪١٤ ١٤ ٪٦٨ ٦٨

تطـور المؤســسة برامجهـا برؤيــة   -٣
مستقبلية وفق ما تثمره نتائج الدراسـات       

  .العلمية

٦ ١,١٤ ٣,٨٦ ٪٢ ٢ − − ٪٦ ٦ ٪١٥ ١٥ ٪٧٧ ٧٧ 

 موارد المؤسـسة مـن المـساعدات      -٤
  .التطوعية فقط

٣ ٠,٧٤ ٤,٢٦ ٪٨ ٨ ٪١٢ ١٢ ٪٤ ٤ ٪١٥ ١٥ ٪٦١ ٦١ 

 ٩ ١,٣٩ ٣,٦١ ٪٥ ٥ − − ٪١٩ ١٩ ٪٦٥ ٦٥ ٪١١ ١١  .موارد المؤسسة غير كافية-٥

تقوم المؤسسة ببـذل كافـة الجهـود        -٦
  .المناسبة لزيادة تمويلها

٥ ١,٠٤ ٣,٩٦ ٪٨ ٨ ٪٤ ٤ ٪٩ ٩ ٪٦٠ ٦٠ ٪١٩ ١٩ 

ؤسـسة  عندما تقل المـوارد تقـوم الم      -٧
  .بإيقاف تقديم برامجها

١,٣٥٨ ٣,٦٥ − − ٪١ ١ ٪٣ ٣ ٪٧١ ٧١ ٪٢٥ ٢٥

 ٢ ٠,٦٨ ٤,٣٢ ٪٤ ٤ − − ٪٧ ٧ ٪٣ ٣ ٪٨٦ ٨٦  ,تمويل المؤسسة متنوع جدا وكافي-٨

تطور المؤسسة باستمرار من وسـائل      -٩
  .جمع المال

٤ ٤,١٠٠,٨١ ٪٤ ٤ ٪٧٧ ٪١٢ ١٢٪٤٨٤٨٪٢٩ ٢٩ 

  
ح طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة فـي       يوض) ٢٢(الجدول السابق رقم      

 حيث يتضح من    ،فاعلية مؤسسات العمل الخيري المرتبطة باإلمكانات والتسهيالت      
أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تسعى لوضع خطط مـستقبلية           ) ١(الفقرة رقم   

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسـسة تـسعى          ) ٪٨٢(لبرامج جديدة بلغت    



 ١٧٦

وقـد بلغـت قيمـة المتوسـط        ) ٪١٦(ط مستقبلية لبرامج جديدة بلغت      لوضع خط 
   .)٠،٥٧(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٤٣(

أن نسبة الموافقين على أن المؤسـسة إلـى         ) ٢(كما يتضح من الفقرة رقم        
وكانـت نـسبة    ) ٪٨٢(تطوير برامجها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بلغت        

 المؤسسة إلى تطوير برامجهـا المـستقبلية لتحقيـق          الموافقين إلى حد ما على أن     
بينما نسبة غير الموافقين علـى أن المؤسـسة إلـى    ) ٪٢(التنمية المستدامة بلغت   

وقد بلغت قيمـة    ) ٪١٦(تطوير برامجها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بلغت        
   .)١،١٤(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٦٥(المتوسط 

أن نسبة الموافقين على أن تطور المؤسـسة        ) ٣(رقم  كما يتضح من الفقرة       
) ٪٩٢(برامجها برؤية مستقبلية وفق ما تثمره نتائج الدراسـات العلميـة بلغـت              

وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن تطور المؤسسة برامجها برؤية مستقبلية             
فقين علـى   بينما نسبة غير الموا   ) ٪٦(وفق ما تثمره نتائج الدراسات العلمية بلغت        

أن تطور المؤسسة برامجها برؤية مستقبلية وفق ما تثمره نتائج الدراسات العلمية            
   .)٠،٧٤(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٢٦(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪٢(بلغت 

يتضح أن نـسبة المـوافقين علـى أن مـوارد           ) ٤(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين إلـى     ) ٪٧٦(المؤسسة من المساعدات التطوعية فقط بلغت       

بينمـا  ) ٪٤(حد ما على أن موارد المؤسسة من المساعدات التطوعية فقط بلغت            
نسبة غير الموافقين على أن موارد المؤسسة من المساعدات التطوعية فقط بلغـت             

   .)٠،٧٤(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٢٦(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪٢٠(
أن نسبة الموافقين على أن موارد المؤسـسة    ) ٥(م  كما يتضح من الفقرة رق      

وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن موارد المؤسسة          ) ٪٧٦(غير كافية بلغت    
غيـر   بينما نسبة غير الموافقين على أن موارد المؤسسة       ) ٪١٩(غير كافية بلغت    

وبلغـت قيمـة االنحـراف      ) ٣،٦١(وقد بلغت قيمة المتوسـط      ) ٪٥(كافية بلغت   
)١،٣٩(.   

يتضح أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تقوم        ) ٦(أما بالنسبة للفقرة رقم       
وكانت نسبة الموافقين إلى    ) ٪٧٩(ببذل كافة الجهود المناسبة لزيادة تمويلها بلغت        
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) ٪٩(حد ما على أن المؤسسة تقوم ببذل كافة الجهود المناسبة لزيادة تمويلها بلغت      
 على أن المؤسسة تقوم ببذل كافة الجهود المناسبة لزيادة          بينما نسبة غير الموافقين   

وبلغت قيمـة االنحـراف     ) ٣،٩٦(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٢(تمويلها بلغت   
)١،٠٤(.   

أن نسبة الموافقين على أنـه عنـدما تقـل          ) ٧(كما يتضح من الفقرة رقم        
بة المـوافقين   وكانت نس ) ٪٩٦(الموارد تقوم المؤسسة بإيقاف تقديم برامجها بلغت        

إلى حد ما على أنه عندما تقل الموارد تقوم المؤسسة بإيقاف تقديم برامجها بلغـت               
بينما نسبة غير الموافقين على أنه عندما تقل الموارد تقوم المؤسسة بإيقاف            ) ٪٣(

وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٦٥(وقد بلغت قيمة المتوسط    ) ٪١(تقديم برامجها بلغت    
)١،٣٥(.   

يتضح أن نـسبة المـوافقين علـى أن تمويـل           ) ٨(بة للفقرة رقم    أما بالنس   
وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما علـى        ) ٪٨٩(المؤسسة متنوع جداً وكافي بلغت      

بينما نسبة غير الموافقين علـى      ) ٪٧(أن تمويل المؤسسة متنوع جداً وكافي بلغت        
المتوسـط  وقـد بلغـت قيمـة       ) ٪٤(أن تمويل المؤسسة متنوع جداً وكافي بلغت        

   .)٠،٦٨(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٣٢(
أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تطـور        ) ٩(كما يتضح من الفقرة رقم        

وكانت نسبة الموافقين إلى حد مـا       ) ٪٧٧(باستمرار من وسائل جمع المال بلغت       
بينما نسبة  ) ٪١٢(على أن المؤسسة تطور باستمرار من وسائل جمع المال بلغت           

موافقين على أن المؤسسة تطور باستمرار من وسائل جمع المـال بلغـت             غير ال 
   .)٠،٨١(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،١٠(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١١(

تسعى المؤسسة  (وكانت أعلى قيمة في المتوسط الحسابي العبارة التي تفيد            
وبلغت  )٤،٤٣(حيث بلغ المتوسط الحسابي     ) لوضع خطط مستقبلية لبرامج جديدة    

حيث بلغ  ) تمويل المؤسسة متنوع جدا وكافي    (وتلتها فقرة    )٠،٥٧(قيمة االنحراف   
  .)٠،٦٨(وبلغت قيمة االنحراف  )٤،٣٢(المتوسط الحسابي 

موارد المؤسسة غير   (وكانت أقل قيمة للمتوسط الحسابي العبارة التي تفيد           
   .)١،٣٩( وبلغت قيمة االنحراف )٣،٦١(حيث بلغ المتوسط الحسابي ) كافية
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  ) ٢٣(جدول رقم 
يوضح طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمل في هذه 

  المؤسسات
  موافق بشدة

  موافق
  

موافق 
 إلـى حد ما

  غير موافق
  

غير موافق 
  العبارة  بشدة

سط٪٪٪٪٪
متو
ال

اف  
حر
االن

ب   
رتي
الت

  

ين تقوم المؤسسة بتوجيه المستفيد-١
  .للمساهمة في تمويل المؤسسة

١,٤١٨ ٣,٥٩ ٪٢ ٢ ٪٤ ٤ ٪١٦ ١٦ ٪٣١ ٣١ ٪٤٧ ٤٧

تسعى المؤسسة لتدريب العاملين على -٢
  .كيفية ترشيد صرف األموال

٢ ٠,٨٤ ٤,١٦ ٪١ ١ ٪٢ ٢ ٪١١ ١١ ٪٢٥ ٢٥ ٪٦١ ٦١ 

تقوم المؤسسة باالقتراض من -٣
  .مؤسسات أخرى في حالة عجز التمويل

٩ ١,٤١ ٣,٥٩ − − ٪٨ ٨ ٪٢١ ٢١ ٪٣٤ ٣٤ ٪٣٧ ٣٧ 

تسعى المؤسسة لتنمية مواردها من -٤
  .خالل المعونات الحكومية

٣ ٠,٩٠ ٤,١٠ ٪٣ ٣ ٪١١ ١١ ٪٢٢ ٢٢ ٪١٦ ١٦ ٪٤٨ ٤٨ 

تسعى المؤسسة إلى التقليل من خدماتها -٥
  .لتتناسب مع أموالها

٧ ١,٢٣ ٣,٧٧ − − ٪١١ ١١ ٪١٩ ١٩ ٪٢٧ ٢٧ ٪٤٣ ٤٣ 

بي ذو خبرة توفر المؤسسة جهاز محاس-٦
  .إلدارة التمويل بها

٦ ١,٢٢ ٣,٧٨ ٪١ ١ ٪٥ ٥ ٪٦ ٦ ٪٦٩ ٦٩ ٪١٩ ١٩ 

تسجل المؤسسة جميع معاملتها المالية -٧
  .بدقة في سجالت خاصة للمحاسبة

١٠ ١,٤٥ ٣,٥٥ ٪٨ ٨ ٪٧ ٧ ٪١٩ ١٩ ٪١٤ ١٤ ٪٥٢ ٥٢ 

يتوفر بالمؤسسة التكنولوجيا الكافية -٨
  ,للعمل

٤ ١,٠٣ ٣,٩٧ ٪٣ ٣ ٪٩ ٩ ٪١٨ ١٨ ٪٢٩ ٢٩٪٤١ ٤١

بتزويد الموظفين بجميع  تهتم المؤسسة-٩
  .اآلالت الالزمة لتسهيل العمل اإلداري

١ ٠,٥٥ ٤,٤٥ − − ٪١ ١ ٪٩ ٩ ٪٥٧ ٥٧ ٪٣٣ ٣٣ 

تهتم المؤسسة بتنظيم ومتابعة الندوات - ١٠
والمؤتمرات المرتبطة بطبيعة عمل 

  .المؤسسة

٥ ١,١٥ ٣,٨٥ ٪٢ ٢ ٪٧ ٧ ٪١٦ ١٦ ٪٢٥ ٢٥ ٪٥٠ ٥٠ 

  
يوضح طبيعة التصور المقتـرح لتفعيـل هـذه         ) ٢٣(الجدول السابق رقم      

أن ) ١( حيث يتضح من الفقرة رقـم        ،المحددات لضمان العمل في هذه المؤسسات     
نسبة الموافقين على أن المؤسسة تقوم بتوجيه المستفيدين للمساهمة فـي تمويـل             



 ١٧٩

لعمـل فـي هـذه      المؤسسة كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان ا       
وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تقوم          ) ٪٧٨(المؤسسات بلغت   

بتوجيه المستفيدين للمساهمة في تمويـل المؤسـسة كأحـد االقتراحـات لتفعيـل              
بينمـا نـسبة    ) ٪١٦(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         

جيه المستفيدين للمـساهمة فـي تمويـل        غير الموافقين على أن المؤسسة تقوم بتو      
المؤسسة كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمـل فـي هـذه             

وبلغت قيمة االنحـراف    ) ٣،٥٩(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪٦(المؤسسات بلغت   
)١،٤١(.   

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسعى        ) ٢(كما يتضح من الفقرة رقم        
ملين على كيفية ترشيد صرف األمـوال كأحـد االقتراحـات لتفعيـل          لتدريب العا 

وكانت نـسبة   ) ٪٨٦(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         
الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى لتدريب العاملين على كيفية ترشـيد              

 العمل في هذه    صرف األموال كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان       
بينما نسبة غير الموافقين علـى أن المؤسـسة تـسعى           ) ٪١١(المؤسسات بلغت   

لتدريب العاملين على كيفية ترشيد صرف األمـوال كأحـد االقتراحـات لتفعيـل           
وقد بلغت قيمة   ) ٪٣(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         

   .)٠،٨٤(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،١٦(المتوسط 
أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تقـوم        ) ٣(كما يتضح من الفقرة رقم        

باالقتراض من مؤسسات أخرى في حالة عجز التمويل كأحد االقتراحات لتفعيـل            
وكانت نـسبة   ) ٪٧١(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         

ض من مؤسسات أخرى فـي      الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تقوم باالقترا        
حالة عجز التمويل كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في           

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسـسة تقـوم          ) ٪٢١(هذه المؤسسات بلغت    
باالقتراض من مؤسسات أخرى في حالة عجز التمويل كأحد االقتراحات لتفعيـل            

وقد بلغت قيمة   ) ٪٨(العمل في هذه المؤسسات بلغت      المحددات التنظيمية لضمان    
   .)١،٤١(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٥٩(المتوسط 
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أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسعى        ) ٤(كما يتضح من الفقرة رقم        
لتنمية مواردها من خالل المعونات الحكومية كأحد االقتراحات لتفعيل المحـددات           

وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٦٤(ه المؤسسات بلغت    التنظيمية لضمان العمل في هذ    
إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى لتنمية مواردها من خالل المعونات الحكوميـة              
كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هـذه المؤسـسات            

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة تسعى لتنمية مواردهـا           ) ٪٢٢(بلغت  
ن خالل المعونات الحكومية كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان          م

وبلغـت  ) ٤،١٠(وقد بلغت قيمة المتوسط     ) ٪١٤(العمل في هذه المؤسسات بلغت      
   .)٠،٩٠(قيمة االنحراف 

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسعى        ) ٥(كما يتضح من الفقرة رقم        
ناسب مع أموالها كأحد االقتراحات لتفعيـل المحـددات         إلى التقليل من خدماتها لتت    

وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٧٠(التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت        
إلى حد ما على أن المؤسسة تسعى إلى التقليل من خدماتها لتتناسب مـع أموالهـا                

ـ            سات كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هـذه المؤس
بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة تسعى إلى التقليـل مـن             ) ٪١٩(بلغت  

خدماتها لتتناسب مع أموالها كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لـضمان           
وبلغـت  ) ٣،٧٧(وقد بلغت قيمة المتوسـط      ) ٪١(العمل في هذه المؤسسات بلغت      

   .)١،٢٣(قيمة االنحراف 
أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـوفر        ) ٦(قرة رقم   كما يتضح من الف     

جهاز محاسبي ذو خبرة إلدارة التمويل بها كأحد االقتراحات لتفعيـل المحـددات             
وكانت نسبة المـوافقين    ) ٪٨٨(التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت        

بهـا  إلى حد ما على أن المؤسسة توفر جهاز محاسبي ذو خبرة إلدارة التمويـل               
كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هـذه المؤسـسات            

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة توفر جهاز محاسـبي ذو            ) ٪٦(بلغت  
خبرة إلدارة التمويل بها كأحد االقتراحات لتفعيل المحـددات التنظيميـة لـضمان             
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وبلغـت  ) ٣،٧٨( قيمة المتوسـط     وقد بلغت ) ٪٦(العمل في هذه المؤسسات بلغت      
   .)١،٢٢(قيمة االنحراف 

أن نسبة الموافقين على أن المؤسسة تـسجل        ) ٧(كما يتضح من الفقرة رقم        
جميع معاملتها المالية بدقة في سجالت خاصة للمحاسبة كأحد االقتراحات لتفعيـل            

ة  وكانت نـسب   ٪)٦٦(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         
الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تسجل جميع معاملتها الماليـة بدقـة فـي                
سجالت خاصة للمحاسبة كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيميـة لـضمان           

بينما نسبة غير الموافقين على أن المؤسسة ) ٪١٩(العمل في هذه المؤسسات بلغت    
صة للمحاسبة كأحد االقتراحـات     تسجل جميع معاملتها المالية بدقة في سجالت خا       

وقـد  ) ٪١٥(لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغـت           
   .)١،٤٥(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٥٥(بلغت قيمة المتوسط 

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أن المؤسـسة         ) ٨(أما بالنسبة للفقرة رقم       
د االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيميـة      يتوفر بها التكنولوجيا الكافية للعمل كأح     
وكانت نسبة الموافقين إلى حد مـا  ) ٪٧٠(لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت     

على أن المؤسسة يتوفر بها التكنولوجيا الكافية للعمل كأحد االقتراحـات لتفعيـل             
بينمـا نـسبة    ) ٪١٨(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         

الموافقين على أن المؤسسة يتوفر بها التكنولوجيـا الكافيـة للعمـل كأحـد              غير  
االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسـسات بلغـت            

   .)١،٠٣(وبلغت قيمة االنحراف ) ٣،٩٧(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١٢(
ن المؤسسة تهتم   يتضح أن نسبة الموافقين على أ     ) ٩(أما بالنسبة للفقرة رقم       

بتزويد الموظفين بجميع اآلالت الالزمة لتسهيل العمل اإلداري كأحد االقتراحـات           
وكانت ) ٪٩٠(لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت          

نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تهتم بتزويد الموظفين بجميـع اآلالت              
إلداري كأحد االقتراحات لتفعيـل المحـددات التنظيميـة         الالزمة لتسهيل العمل ا   

بينما نسبة غير الموافقين علـى أن       ) ٪٩(لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت       
المؤسسة تهتم بتزويد الموظفين بجميع اآلالت الالزمة لتسهيل العمل اإلداري كأحد           
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ـ          سات بلغـت   االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤس
   .)٠،٥٥(وبلغت قيمة االنحراف ) ٤،٤٥(وقد بلغت قيمة المتوسط ) ٪١(

يتضح أن نسبة الموافقين علـى أن المؤسـسة         ) ١٠(أما بالنسبة للفقرة رقم       
تهتم بتنظيم ومتابعة الندوات والمؤتمرات المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة كأحـد           

عمل في هذه المؤسـسات بلغـت       االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان ال     
وكانت نسبة الموافقين إلى حد ما على أن المؤسسة تهتم بتنظيم ومتابعـة             ) ٪٧٥(

الندوات والمؤتمرات المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة كأحد االقتراحـات لتفعيـل           
بينمـا نـسبة    ) ٪١٦(المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت         

 المؤسسة تهتم بتنظـيم ومتابعـة النـدوات والمـؤتمرات           غير الموافقين على أن   
المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة كأحد االقتراحات لتفعيـل المحـددات التنظيميـة            

) ٣،٨٥(وقد بلغت قيمة المتوسـط      ) ٪٩(لضمان العمل في هذه المؤسسات بلغت       
   .)١،١٥(وبلغت قيمة االنحراف 

 تهتم المؤسـسة  (ة التي تفيد    وكانت أعلى قيمة في المتوسط الحسابي العبار        
حيث بلغ المتوسط   ) بتزويد الموظفين بجميع اآلالت الالزمة لتسهيل العمل اإلداري       

تـسعى المؤسـسة    (وتلتها فقرة    )٠،٥٥(وبلغت قيمة االنحراف     )٤،٤٥(الحسابي  
حيث بلغ المتوسط الحـسابي     ) لتدريب العاملين على كيفية ترشيد صرف األموال      

  .)٠،٨٤(االنحراف وبلغت قيمة  )٤،١٦(
تسجل المؤسسة جميع   (وكانت أقل قيمة للمتوسط الحسابي العبارة التي تفيد           

حيث بلغ المتوسـط الحـسابي      ) معاملتها المالية بدقة في سجالت خاصة للمحاسبة      
   .)١،٤٥(وبلغت قيمة االنحراف  )٣،٥٥(
  



 ١٨٣

  
  
  
  
  
  
  
  
א א

א א א א
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٤

  :بنيت الدراسة على خمسة تساؤالت هي 
  

ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            •
 والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات ؟ 

  

ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            •
 ؟) الموارد البشرية(والمرتبطة العاملون بها 

 
ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            •

 والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة ؟
  

ما طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري            •
 والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت؟

  

ن العمل فـي هـذه      ما طبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضما        •
 المؤسسات؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥

فبالنسبة للتساؤل األول يتضح من خالل اإلجابات على الجدول التالي لقياس           
  : المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات المبحوثين 

  )٢٤(جدول رقم 
  يوضح االنحراف والمتوسط العام لطبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات

  العمل الخيري والمرتبطة بأهداف هذه المؤسسات

سط  العبارة
متو
ال

اف  
حر
االن

ب   
رتي
الت

  

٨  ١،٣٤ ٣،٨٤  .تتحدد أهداف المؤسسة وفق أسس علمية مقننة-١

 ٥ ٠،٨١  ٤،١٠  .أهداف المؤسسة واقعية التنفيذ-٢

١١  ١،٦٣ ٣،٧٢  .يراعى في تحديد أهداف المؤسسة ضرورة توافر موارد لتحقيقها-٣

٦  ١،١٦  ٣،٩٢  .رتكز أهداف المؤسسة على إشباع احتياجات حقيقية للمستفيدينت-٤

١٣  ١،٧٥  ٣،٣٤   .يتم تعديل البرامج والخدمات بالمؤسسة وفقا الحتياجات المستفيدين-٥

٩  ١،٥٣ ٣،٧٦  .يمكن للمؤسسة تعديل أهدافها بسهولة إن احتاج األمر-٦

١٢  ١،٢٢  ٣،٤٨  .ارتسعى المؤسسة لتقويم تحقق أهدافها باستمر-٧

١  ٠،٣٣ ٤،٤٢  .يمكن تعديل األهداف بناء على نتائج التقويم المرحلي للتنفيذ-٨

٢  ٠،٦٠  ٤،٢٢  .تحرص المؤسسة على تعديل أهدافها وفقا آلية تطور مجتمعي-٩

١٠  ١،٥٨  ٣،٧٤  .هناك تنسيق وتكامل بين أهداف المؤسسة والمؤسسات الشبيهة بالمجتمع-١٠

٧  ١،٢٥ ٣،٨٨  .أهداف المؤسسة وفقا للموارد المتاحةيمكن تعديل -١١

٣  ٠،٧٠ ٤،١٦  .تقوم المؤسسة باستمرار بأخذ رأي المستفيدين فيما يقدم إليهم من خدمات-١٢

٤  ٠،٧٧ ٤،١٢  .أهداف المؤسسة تقليدية ليس بها تجديد-١٣

   ١،١٢  ٣،٩٠  .المتوسط العام واالنحراف العام

 آراء مفردات العينة حول طبيعة المحددات       الجدول السابق يوضح اتجاهات     
التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطـة بأهـداف هـذه             

مما يبين إجمـاع اآلراء     ) ٣،٩٠(المؤسسات حيث تبين أن قيمة المتوسط العام بلغ         
حول طبيعة هذه األهداف والتي تتضمن ضرورة أن تكون األهداف واقعيـة وأن             



 ١٨٦

تجديد وأن تكون واضحة لجميع العاملين كما أن تسعى المنظمة للتطـوير            تتسم بال 
المستمر ويتم تعديل هذه األهداف والبرامج في ضوء احتياجات المستفيدين وهـذا            

التي أظهرت نتـائج التحليـل اإلحـصائي        ) ١٩٩٦الطجم،  (ما يتماشى مع دراسة   
صائية بين المتغيـرات    لمعامل االرتباط وجود عالقة ايجابية معنوية ذات داللة إح        

 تصورات الموظف لـسلوك     أنكما تبين   , التنظيمية، ومتغيرات االلتزام التنظيمي   
منظمته له التأثير المباشر في التزامه واندماجه الذاتي وارتباطه بمنظمته ووالئـه            

 حيث أن وضوح األهداف يسهم في عمليـات االلتـزام التنظيمـي بالنـسبة               ,لها  
  .للعاملين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٧

  :وبالنسبة للتساؤل الثاني يتضح من خالل اإلجابات على الجدول التالي 
  

  )٢٥(جدول رقم 
يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات             

  )الموارد البشرية(العمل الخيري والمرتبطة بالعاملون بها 

سط  العبارة
متو
ال

اف  
حر
االن

  

رتي
الت

  ب 

١١  ١،٦٣ ٣،٧٢  .يتوافر بالمؤسسة أعداد كافية من العاملين لكل التخصصات الخدمية بالمؤسسة-١

 ٧ ١،١٥  ٣،٨٥  .جميع العاملين بالمؤسسة من ذوي المؤهالت المتخصصة-٢

 ١٤ ١،٩٦ ٣،٠٤  .تسعى المؤسسة باستمرار إلى جذب العاملين األكفاء-٣

 ١٣ ١،٩٢ ٣،٠٨  .فية للعملالعاملون بالمؤسسة لديهم الخبرة الكا-٤

 ٨ ١،١٥ ٣،٨٥  .العاملون بالمؤسسة حاصلين على تدريب جيد ومستمر-٥

 ٥ ١،٠١ ٣،٩٩  .تسعى المؤسسة إلى سعوده الوظائف بالكوادر الوطنية-٦

 ٤ ٠،٩٧ ٤،٠٣  .يوجد تنسيق مستمر بين جميع العاملين بالمؤسسة-٧

 ٢ ٠،٩٣ ٤،٠٧  .المؤسسةتتوافر سبل اتصال سهلة ومقننة بين العاملين ب-٨

 ٩ ١،١٨ ٣،٨٢  .هناك إدراك واع من العاملين ألدوارهم وحدودها-٩

 ٦ ١،١٣ ٣،٨٧  .بالمؤسسة نظام الئحي فعال-١٠

 ٣ ٠،٩٥ ٤،٠٥  .يسعى العاملون بالمؤسسة إلى الحصول على استشارات من بعضهم البعض-١١

 ١٠ ١،٤٢ ٣،٧٧  .هميسعى العاملون بالمؤسسة إلى االلتزام بمتطلبات وظائف-١٢

 ١٢ ١،٤٣ ٣،٥٧  .تتسم طبيعة العمل بين العاملين بالمؤسسة بالتعاون الدائم-١٣

 ١ ٠،٨١  ٤،١٠  .يعقد العاملون بالمؤسسة اجتماعات دورية لبحث إجراءات العمل-١٤

   ١،٢٦  ٣،٧٧  .المتوسط العام واالنحراف العام

 المحددات التنظيمية   حيث يتضح من الجدول أن قيمة المتوسط العام لطبيعة          
المـوارد  ( ن بهـا  يالمؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطة بالعـامل        

وهو متوسط قوي يبين اتجاه مفردات العينة نحـو طبيعـة           ) ٣،٧٧(بلغ  ) البشرية
المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل الخيـري والمرتبطـة             

 تطوير وتنمية األفراد من خالل التدريب وتحديد        بالموارد البشرية حيث تسعى إلى    
االحتياجات التدريبية وإجراء الدورات التدريبية المختلفة والتنسيق المـستمر بـين          



 ١٨٨

جميع العاملين مما يؤدي إلى تيسير العمل الخيري بالنسبة للمنظمات االجتماعيـة            
الدراسـة   حيث كشفت نتائج ،)م٢٠٠٤العمري،(والخيرية وهذا يتماشى مع دراسة     

 متغير الرضا   أنعن مجموعة من العالقات السببية المعنوية في النموذج، فقد تبين           
الوظيفي يتحدد بكل من العمر والخدمة، والراتـب الـشهري، وصـراع الـدور              
وغموض الدور، ومتغير األداء الوظيفي، في حين أن متغيـر الـوالء التنظيمـي              

شهري وصراع الـدور وغمـوض      يتحدد بكل من العمر ومدة الخدمة والراتب ال       
 متغير ضغوط العمل فتحدد بكل مـن العمـر          أما, الدور ومتغير الرضا الوظيفي   

والخدمة والراتب الشهري وصراع الـدور وغمـوض الـدور ومتغيـر الـوالء              
التنظيمـي،   كما اتضح أن متغير األداء الوظيفي يتحدد بكل من الـوالء          , التنظيمي

ة، وأخيرا كشفت النتائج أن متغير الفاعليـة        والخدم ومتغير ضغوط العمل والعمر   
التنظيمية كمتغير نهائي في النموذج يتحدد بكل من الرضـا الـوظيفي والـوالء              

  .التنظيمي وضغوط العمل ومتغير األداء الوظيفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٩

  :وبالنسبة للتساؤل الثالث يتضح من خالل اإلجابات على الجدول التالي 
  

  )٢٦(جدول رقم 
المتوسط واالنحراف العام لطبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات            يوضح  

  العمل الخيري والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة
  

سط  العبارة
متو
ال

اف  
حر
االن

ب   
رتي
الت

  

 ٣ ٠،٤٧ ٤،٥٣  .هناك مؤشرات واضحة لوجود صراعات بين العاملون بالمؤسسة -١

٨  ٠،٨١ ٤،١٩  .العاملين إلى المستويات اإلدارية األعلىهناك سهولة دائمة في وصول  -٢

 ٩ ١،٠٤ ٣،٩٦  .تقوم إدارة المؤسسة باستثمار جهود الموظفين ومكافئتهم -٣

 ٥ ٠،٥٥ ٤،٤٥  .برامج المؤسسة وأنشطتها حقيقية يعبر عنها المستفيدين -٤

 ٧ ٠،٦٨ ٤،٣٢  .توفر المؤسسة جميع البرامج التي يحتاجها المستفيدين-٥

 ٦ ٠،٦٣ ٤،٣٧  .هناك خطة لتنفيذ برامج المؤسسة-٦

 ١٠ ١،٠٩ ٣،٩١  .يتم باستمرار متابعة وتقويم خدمات المؤسسة-٧

١  ٠،٣٧ ٤،٦٣  .هناك دائما رغبة في تطوير البرامج واألنشطة بالمؤسسة-٨

 ٤ ٠،٤٩ ٤،٥١  .محتوى األنشطة والبرامج فنية غير مكررة أو تقليدية-٩

 ١١ ١،٢٨ ٣،٧٢  .فة برامج المؤسسات األخرى وأنشطتها لمحاولة تطبيقهاتسعى المؤسسة لمعر-١٠

 ٢ ٠،٤٦ ٤،٥٤  .تسعى المؤسسة لمعرفة برامج المؤسسات الشبيهة في المجال لعدم التكرار-١١

    ٠،٧١ ٤،٢٨  .المتوسط العام واالنحراف العام

 يتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام التجاه آراء مفـردات العينـة              
حول طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسـسات العمـل الخيـري             

 وهو متوسط قوي يبين إجماع      ٤،٢٨والمرتبطة بمشروعات وبرامج المنظمة بلغ      
اآلراء ويبين انخفاض مستويات التشتت في اآلراء حول طبيعة المحددات التنظيمية           

ـ         ة بمـشروعات وبـرامج     المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيـري والمرتبط
وهو انحراف بسيط مما يؤكد     ) ٠،٧١(المنظمة والدليل على ذلك أن االنحراف بلغ        



 ١٩٠

أن المشروعات وبرامج المنظمة لها تأثير فعال في طبيعة المحـددات التنظيميـة             
وفي فاعلية مؤسسات العمل الخيري وهذا يتماشى مع دراسة تومـادر مـصطفى             

 بين المنظمات االجتماعيـة غيـر الحكوميـة         حول العالقة ) م٢٠٠٠ ،أحمد(احمد  
 حيث أوضحت الدراسة أهم المتغيرات التي تـؤثر         ،لحماية البيئة وتحقيق األهداف   

في العالقات بين المنظمات غير الحكومية وقد ارتكزت على المتغيرات التنظيمية           
ول على الجد  وبالنسبة للتساؤل الرابع يتضح من خالل اإلجابات       ,والبيئية والبشرية 

  :التالي 
  )٢٧(جدول رقم 

يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعليـة مؤسـسات             
 العمل الخيري والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت

سط  العبارة
متو
ال

اف  
حر
االن

ب   
رتي
الت

  

 ١ ٠،٥٧ ٤،٤٣  .تسعى المؤسسة لوضع خطط مستقبلية لبرامج جديدة-١

٧  ١،٣٥ ٣،٦٥  .ؤسسة إلى تطوير برامجها المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامةتسعى الم-٢

 ٦ ١،١٤ ٣،٨٦  .تطور المؤسسة برامجها برؤية مستقبلية وفق ما تثمره نتائج الدراسات العلمية-٣

 ٣ ٠،٧٤ ٤،٢٦  .موارد المؤسسة من المساعدات التطوعية فقط-٤

 ٩ ١،٣٩ ٣،٦١  .موارد المؤسسة غير كافية -٥

 ٥ ١،٠٤ ٣،٩٦  .تقوم المؤسسة ببذل كافة الجهود المناسبة لزيادة تمويلها-٦

٨  ١،٣٥ ٣،٦٥  .عندما تقل الموارد تقوم المؤسسة بإيقاف تقديم برامجها-٧

 ٢ ٠،٦٨ ٤،٣٢  .تمويل المؤسسة متنوع جدا وكافي-٨

 ٤ ٠،٨١  ٤،١٠  .تطور المؤسسة باستمرار من وسائل جمع المال-٩

   ١،٠٠ ٣،٩٨  . واالنحراف العامالمتوسط العام

من خالل الجدول السابق يتضح أن المتوسط العام آلراء واتجاهات مفردات             
العينة حول طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري           

وهو متوسط قوي يبـين نـسبب       ) ٣،٩٨(والمرتبطة باإلمكانات والتسهيالت بلغ     



 ١٩١

هات اآلراء مما يؤكد على أن توفير اإلمكانات والتـسهيالت          تشتت بسيطة في اتجا   
 وهذا يتفق ،هذه المنظمات الالزمة للمنظمات الخيرية تسهم في زيادة كفاءة وفاعلية  

حيـث دلـت النتـائج علـى أن تلـك           ) م٢٠٠٨ ،القحطاني والعجمي (مع دراسة   
كلة والتخطيط  االستراتيجيات مستخدمة بدرجة بين العاملين فيما يتعلق بتحديد المش        

لحلها باختيار أفضل البدائل والقدرة على التقييم والمراجعة للتأكد من فعالية القرار            
 وقد دل السؤال المفتوح علـى أن أهـم الـصعوبات التـي              ،المتخذ لحل المشكلة  

فـإن    وبالتالي ,تواجههم تنقسم إلى صعوبات إدارية وأخرى تتعلق بثقافة المنظمة        
  .مادية أو معنوية تسهم في زيادة فاعلية المنظمات  سواءعمليات توفير اإلمكانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٢

  :وبالنسبة للتساؤل الخامس يتضح من خالل اإلجابات على الجدول التالي 
  

  )٢٨(جدول رقم 
 يوضح المتوسط واالنحراف العام لطبيعة التصور المقترح لتفعيل هذه المحـددات لـضمان             

  .العمل في هذه المؤسسات

سط  بارةالع
متو
ال

اف  
حر
االن

ب   
رتي
الت

  

٨ ١،٤١ ٣،٥٩  .تقوم المؤسسة بتوجيه المستفيدين للمساهمة في تمويل المؤسسة-١

 ٢ ٠،٨٤ ٤،١٦  .تسعى المؤسسة لتدريب العاملين على كيفية ترشيد صرف األموال-٢

 ٩ ١،٤١ ٣،٥٩  .تقوم المؤسسة باالقتراض من مؤسسات أخرى في حالة عجز التمويل-٣

 ٣ ٠،٩٠ ٤،١٠  .عى المؤسسة لتنمية مواردها من خالل المعونات الحكوميةتس-٤

 ٧ ١،٢٣ ٣،٧٧  .تسعى المؤسسة إلى التقليل من خدماتها لتتناسب مع أموالها-٥

 ٦ ١،٢٢ ٣،٧٨  .توفر المؤسسة جهاز محاسبي ذو خبرة إلدارة التمويل بها-٦

 ١٠ ١،٤٥ ٣،٥٥  .خاصة للمحاسبةتسجل المؤسسة جميع معاملتها المالية بدقة في سجالت -٧

 ٤ ١،٠٣ ٣،٩٧  .يتوفر بالمؤسسة التكنولوجيا الكافية للعمل-٨

 ١ ٠،٥٥ ٤،٤٥  .بتزويد الموظفين بجميع اآلالت الالزمة لتسهيل العمل اإلداري تهتم المؤسسة-٩

تهتم المؤسسة بتنظيم ومتابعة الندوات والمؤتمرات المرتبطة بطبيعة عمل - ١٠
  .المؤسسة

٥  ١،١٥  ٣،٨٥ 

    ١،١١  ٣،٨٨  .المتوسط العام واالنحراف العام

الجدول السابق يوضح طبيعة التصور المقترح لتفعيل المحددات التنظيميـة            
) ٣،٨٨(لضمان العمل في المؤسسات الخيرية حيث اتضح أن المتوسط العام بلـغ             

ت وهو انحراف بسيط يبين نسب التشتت عن اتجاها       ) ١،١١(بلغ االنحراف العام    و
   .اآلراء مما يؤكد صحة التصور المقترح

  



 ١٩٣

א
  

  .٪٧٧أن أهداف المؤسسة تتحدد وفق أسس علمية مقننة بنسبة  •
أن أهداف المؤسسة واقعية التنفيذ أي أنها تعمل المنظمة فعالً ومحققـة             •

  .٪٧٧لهذه األهداف بنسبة 
يدين أن أهداف المنظمة ترتكز على إشباع احتياجات حقيقيـة للمـستف           •

  .٪٨٤بنسبة 
يتم تعديل البرامج والخدمات بالمؤسسة وفقاً الحتياجـات المـستفيدين           •

  .٪٧٦بنسبة 
يمكن للمؤسسة تعديل أهدافها بسهولة في حالة احتياج المؤسـسة إلـى             •

  .٪٨٧تعديل تلك األهداف بنسبة 
أن المؤسسة تحرص على تعديل أهدافها وفقاً ألية تطور يطـرأ علـى        •

  .٪٨٧المجتمع بنسبة 
أن هناك تنسيق وتكامل بين أهداف المؤسـسة التـي يعملـون بهـا               •

  .٪٨٨والمؤسسات الشبيهة بالمجتمع بنسبة 
أن المؤسسة تقوم باستمرار بأخذ رأي المستفيدين فيما يقدم إليهم مـن             •

  .٪٧٧خدمات بنسبة 
أن المؤسسة يتوافر بها أعداد كافية من العاملين لكـل التخصـصات             •

  .٪٥٣ة الخدمية بالمؤسسة بنسب
  .٪٨٨أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى جذب العاملين األكفاء بنسبة  •
  .٪٨٢أن العاملون بالمؤسسة لديهم الخبرة الكافية للعمل بنسبة  •
  .٪٩٠أن العاملون بالمؤسسة حاصلين على تدريب جيد ومستمر بنسبة  •
  .٪٨٢يوجد تنسيق مستمر بين جميع العاملين بالمؤسسة بنسبة  •
  .٪٨٨ال سهلة ومقننة بين العاملين بالمؤسسة بنسبة تتوافر سبل اتص •



 ١٩٤

أن العاملين بالمؤسسة يسعون إلى الحصول علـى استـشارات مـن             •
  .٪٨٢بعضهم البعض بنسبة 

أن العاملين بالمؤسسة يعقدون اجتماعات دورية لبحث إجراءات العمل          •
  .٪٨٤بنسبة 

أن هناك مؤشرات واضحة لوجود صراعات بين العاملين بالمؤسـسة           •
  .٪٨٢سبة بن
أن هناك سهولة دائمة في وصول العاملين إلى المـستويات اإلداريـة             •

  .٪٨٤األعلى بنسبة 
أن إدارة المؤسسة تقوم باستثمار جهود الموظفين ومكـافئتهم بنـسبة            •

٨٨٪.  
 أن برامج المؤسسة وأنشطتها حقيقية يعبر عنهـا المـستفيدين بنـسبة            •

٨٢٪.  
  .٪٩٠جها المستفيدين بنسبة أن المؤسسة توفر جميع البرامج التي يحتا •
  .٪٨٢أنه يتم باستمرار متابعة وتقويم خدمات المؤسسة بنسبة  •
  .٪٨٨هناك دائماً رغبة في تطوير البرامج واألنشطة بالمؤسسة بنسبة  •
  .٪٨٠أن محتوى األنشطة والبرامج فنية غير مكررة أو تقليدية بنسبة  •
ـ           • شطتها أن المؤسسة تسعى لمعرفة برامج المؤسـسات األخـرى وأن

  .٪٨٢لمحاولة تطبيقها بنسبة 
  .٪٨٢أن المؤسسة تسعى لوضع خطط مستقبلية لبرامج جديدة بنسبة  •
أن المؤسسة تتطور برامجها برؤية مستقبلية وفق مـا تثمـره نتـائج              •

  .٪٩٢الدراسات العلمية بنسبة 
  .٪٨٩أن تمويل المؤسسة متنوع جداً وكافي بنسبة  •



 ١٩٥

 للمساهمة في تمويـل المؤسـسة       أن المؤسسة تقوم بتوجيه المستفيدين     •
كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل فـي هـذه           

  .٪٧٨المؤسسات بنسبة 
أن المؤسسة تسعى لتدريب العاملين على كيفية ترشيد صرف األموال           •

كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل فـي هـذه           
  .٪٨٦المؤسسات بنسبة 

سسة توفر جهاز محاسبي ذو خبرة إلدارة التمويل بهـا كأحـد            أن المؤ  •
االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيميـة لـضمان العمـل فـي هـذه             

  .٪٨٨المؤسسات بنسبة 
أن المؤسسة يتوفر بها التكنولوجيا الكافية للعمل كأحـد االقتراحـات            •

لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في هذه المؤسـسات بنـسبة           
٧٠٪.  

أن المؤسسة تهتم بتزويد الموظفين بجميع اآلالت الالزمة لتسهيل العمل    •
اإلداري كأحد االقتراحات لتفعيل المحددات التنظيمية لضمان العمل في         

 .٪٩٠هذه المؤسسات بنسبة 
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 ١٩٧

א :א

المنظمات الخيرية في العمل الخيري يعتمـد       التصور المقترح لتفعيل دور     
على عمليات التنسيق بين هذه المنظمات والجهات الخارجية ويعتمد على األسـس            

  : التالية 

 .االهتمام بالبيئة الداخلية )١

  .االهتمام بالبيئة الخارجية )٢

 .)نظرية النسق(األطر النظرية  )٣

א א מ א :א

  : تعتمد البيئة الداخلية لمنظمات العمل الخيري على المقومات التالية  

 حيث البد االهتمام بتنمية مهارات العاملين في مجال العمـل           ،)العاملين(األفراد  ) أ
ي يمكن من خاللها رفع مستويات      الخيري وتدريبهم على كافة األعمال والبرامج الت      

أداءهم لتنفيذ األعمال والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وبشكل يسهم في تفعيل             
  .األعمال الخيرية

 وهي تهتم بعمليات التخطيط والتنظيم حيث يجـب أن تهـتم اإلدارة             ،اإلدارة) ب
ن يكون هناك   بعمليات التخطيط للبرامج المستقبلية إلنجاح العمل الخيري وأيضاً أ        

 كما البد وأن تكون عمليات      ،خطة لألعمال والبرامج وتتسم هذه الخطة بالوضوح      
االتصال بين اإلدارة والعاملين والمستفيدين من خدمات المؤسسات الخيرية تتـسم           
بالمرونة والسهولة بالشكل الذي يعمل على تحقيق الهـدف المنـوط مـن هـذه               

  .المؤسسات



 ١٩٨

هناك تنسيق لعمليات التمويل وأن يتم االسـتفادة مـن           البد أن يكون     ،التمويل) ج
التمويل واإلنفاق بشكل جيد وفق الهدف الموضوع بالنـسبة لهـذه الجمعيـات أو              

  .المؤسسات

א מ א :א

تعتمد المؤسسات الخيرية في بيئتها الخارجية على عدة جهات يمكن بيانهـا     
  : على النحو التالي 

 تخضع لها معظـم المؤسـسات الخيريـة كناحيـة       ،رة الشؤون االجتماعية  وزا) أ
إشرافية فضالً عن أنها تقوم بتقديم بعض الدعم المادي والفني واإلشراف على هذه             

 ويمكن تفعيل دور وزارة الشؤون االجتماعية بمنح الجمعيات الخيرية          ،المؤسسات
 من تنفيذ برامجها في     بعض االختصاصات والمرونه وزيادة اإلعانات حتى تتمكن      

   .ضوء إشراف من قبل وزارة الشؤون االجتماعية

 وتتمثل مساهماتهم في الدعم المـادي       ،هيئات القطاع الخاص وقطاع األعمال    ) ب
 ويمكن زيادة هذا الدعم بشكل أو       ،والمعنوي المقدم للجمعيات والمؤسسات الداخلية    

يب لتوظيف بعض األفراد     فعل سبيل المثال يمكن توظيف وفتح مراكز تدر        ،بآخر
في األسر المستفيدة في شركات القطاع الخاص وأن يكون لهذه الفئة أولويات فـي              

   .عمليات التوظيف بالنسبة لشركات القطاع الخاص

א א א אמ :א

انساق فرعية للتنظيم األكبـر     تمثل  محل الدراسة    منظمات األعمال الخيرية    
هذا التنظيم األكبر بدوره هو نسق فرعي من انساق         ) نظمات الرعاية االجتماعية  م(

 وهذا النسق الفرعي يسعى لتحقيق أهداف معينة هي توفير وتقـديم            ,المجتمع ككل 
وفـي سـبيل   ) رعاية أولية وتأهيل ومساعدات مادية وعينية    (الخدمات االجتماعية   

 ,جـات لتحقيـق هـذه األهـداف       ذلك يأخذ مدخالته من البيئة ويحولها إلى مخر       



 ١٩٩

والمدخالت هنا هي عبارة عن جميع العناصر التنظيمية التي تؤثر على منظمـات             
كنظام وهي عبارة عن اللوائح والقواعد المنظمة للعمـل والتـي تتعلـق              الرعاية

) الميزانية المخصصة، األدوات التكنولوجية الحديثـة المتـوفرة       (بالموارد المادية   
المتاحة والالزمة الستمرار األعمال الخيريـة وقيامـه بتأديـة          والموارد البشرية   

وظائفه الكفاءات الفنية واإلدارية الضرورية والكافية لتـسيير المنظمـة وتحقيـق            
 أما المخرجات فهي ناتج الخدمات المقدمة للمجتمع، ويعتبر التباين الـذي            ,أهدافها

التحـديات التـي تواجـه       من أبرز    ،اتسمت به مظاهر الحياة االجتماعية المختلفة     
التنظيمات الحديثة من حيث النشاطات والوظائف المستحدثة التي كانت نتاجا لتعقد           
الحياة االجتماعية وتشعبها، فالمنظمات االجتماعية لها ثقافتها التنظيمية التي تميزها          
عن غيرها من المنظمات نظراً للهدف المنوط بهذه المنظمـات باعتبارهـا أنهـا              

الغالـب   ى إلى االرتقاء بالمجتمع وتنميته ومعظم هذه المنظمات في        منظمات تسع 
 ،تعتبر منظمات غير هادفة للربح وتقدم خدمات لفئات وشرائح معينة من المجتمع           

ومن ثم فإن عمليات التنظيم داخل هذه المنظمات تسهم بدرجة كبيرة فـي زيـادة               
ـ       ،كفاءة وفاعلية هذه المنظمات    ة األسـر الفقيـرة      فالمنظمات التـي تهـتم برعاي

والمنظمات التي تهتم باألعمال الخيرية والجمعيات المختلفة كالجمعيات النسائية لها          
 كما أنهـا    ،طابع تنظيمي يسهم في إثراء طبيعة الخدمة المقدمة إلى فئات المجتمع          

لما كانت المحددات التنظيمية للعمل      و .دة فاعلية أداء هذه المنظمات    تساعد على زيا  
ز على الموارد البشرية سواء بالنسبة للتدريب أو العاملين ومستويات          الخيري ترك 

رضاء هؤالء األفراد العاملين في العمل الخيري وعلى الخـدمات المقدمـة مـن              
  .المؤسسات الخيرية

  : ويمكن استخدام نظرية األنساق في المنظمات الخيرية من خالل ما يلي   
وكلما كانـت المعلومـات أكثـر        ،إيجاد نظام آلي لحفظ بيانات وافية عنهم       -

  .تفصيالً كلما كانت منطلقاً مناسباً لقرارات مستقبلية جيدة



 ٢٠٠

 وتبرز أهميـة هـذه الوسـيلة مـع          ،بناء عالقات شخصية مع المتبرعين     -
 ذلـك أن هـذه      ،المتبرعين الرئيسين الذين يدعمون المنظمة بمبالغ كبيـرة       

 ومن أشكال بناء    ،بالًالشريحة تعتبر مصدر مهم لدعم المنظمة الخيرية مستق       
 إقامـة الحفـالت لهـم     ،العالقات الشخصية مع المتميزين من المتبـرعين      

وزيارتهم في منازلهم ومقار أعمالهم وتخصيصهم بهدايا تناسبهم والوقوف         
السعيدة والحزينة وتنسيق زيارات ميدانية ألماكن عمل        معهم في مناسباتهم  
 .المنظمة وفرعها

 التحفيز بالنسبة للجهود التي يقوم بها العاملين في          وتستخدم عمليات  ،التحفيز -
المنظمات الخيرية من منطلق تنمية مستوياتهم اإلدارية وتنميـة األعمـال           

 .االجتماعية التي يقومون بها 

 بحيث يكون لهـا     ،تخصيص وحدة إدارية تهتم بالعناية بالمتبرعين السابقين       -
يـز والء المتبـرعين      بما يـضمن تعز    ،أهدافها الخاصة وخططها المستقلة   

  .السابقين واستمرار دعمهم
تزويدهم بتقارير تفصيلية ودورية عن مشاريعهم التي مولوها وعن المنظمة           -

 وكلما كانت التقارير تفصيلية ومدعمة بالصور ودورية        ،الخيرية بشكل عام  
زادت مصداقية المنظمة لدى المتبرع وتكمن أهمية التقـارير فـي عـالم             

في أن المتبرع يتبرع في العادة قبل أن تنـتج أو تنفـذ             المنظمات الخيرية   
 فتأتي التقارير بمثابة الدليل على      ،المنظمة الخيرية المشروع الذي تبرع له     

 .أن المنظمة الخيرية وفت بوعدها

تطوير الموارد البشرية باستخدام عمليات التدريب للعاملين في المؤسـسات           -
اراتهم في أداء أعمالهم داخل هـذه     الخيرية بالشكل الذي يرقى إلى تنمية مه      

 هـذا باإلضـافة إلـى الوقـوف علـى           ،الجمعيات أو المنظمات الخيرية   
االحتياجات الفعلية للعاملين وتحديد احتياجاتهم التدريبية حتى يتم تفعيل دور          

   ,المنظمات الخيرية وزيادة والئهم إلى المنظمات التي يعملون فيها 
 وتلـك   ،خاصة فة الفئات التي تتطلب عناية    ليسهل معر : تقسيمهم إلى فئات     -

 ويمكن استخدام كمية التبرع أو عـدد المـرات          ،التي تتطلب عناية عادية   



 ٢٠١

معياراً في التقسيم وتظل كيفية االعتناء بكل فئة متوقـف علـى إمكانيـة              
 .المنظمة الخيرية وطبيعة المتبرعين

 تتماشى مـع   يمكن االستفادة من نظرية األنساق في تقديم خدمات   ،الخدمات -
احتياجات المجتمع واحتياجات الفئات التي تستفيد من المنظمـات الخيريـة           

 .بكافة أنواعها 

مراعاة أن مشاريع المنظمات الخيرية ومنتجاتها تحقق منافع لهـم وتلبـي             -
 ذلك أن المتبرع عادة ال يتبرع من أجل دعم المنظمـة            ،طموحاتهم الخيرية 

فع من التبرع وهذه المنافع قد تكـون         بل من أجل تحقيق منا     ،الخيرية فقط 
 وإدراك المنظمة الخيرية لهذه الرغبات ومحاولة       ،دنيوية وقد تكون أخروية   

 .تلبيتها وف يساعد في تعزيز العالقات مع المتبرع واستمرار دعمه

א א א א א מ א
א א :א

 برامج تدريبية مناسبة للمتطـوعين، ومتابعـة مـستوياتهم أوالً بـأول،              إعداد -
  .وتوجيههم نحو األفضل

  . توافق رغبة المتطوع مع أهداف المؤسسة-
  . جهاز إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع-
  . وجود هيكل وظيفي متكامل بالمؤسسة-
  . وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة المجتمع-

ويتطلب نجاح منظمات العمل الخيري عدد من المبادئ التي يمكـن أن            هذا  
   :تزيد من فاعليتها تتمثل فيما يلي

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكوميـة       •
واألهلية لتقديم الخدمات االجتماعية وإعطاء بيانـات دقيقـة عـن حجـم             

  .ألهم للمجتمعواتجاهات وحاجات العمل التطوعي ا
 تفعيل دور الجمعيات األهلية في تمكين المـواطن مـن ممارسـة حقوقـه              •

السياسية، باعتبارها من مؤسسات المجتمع التي يتعلم من خاللها المـواطن           



 ٢٠٢

في التعبير عن رأيه في القضايا العامـة والمـساهمة فـي             ممارسة حقوقه 
ة لممارسـة   حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع، باإلضـاف      وتنفي  وضع  
مجلس الخبرة في الترشيح واالنتخاب لعضوية       واكتسابالديمقراطية  تجربة  
  .اإلدارة

  .زيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بدور الجمعيات األهلية •
: القضاء على المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات األهلية، ومـن أهمهـا            •

جتمـع المحلـي،   المعوقات اإلدارية والتشريعية، وضعف مشاركة أفراد الم    
  .وعدم التوازن القطاعي والمكاني والنوعي

نشر الوعي بزيادة المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص للجمعيات األهلية           •
كمجال من المجاالت التي سيعود نفعها إلى القطاع الخـاص فيمـا بعـد،              

 .خاصة من ناحية تأييد ودعم القطاع الخاص من جانب أفراد المجتمع

ما  من خالل   األهلية في تمكين المواطن من المشاركة      جمعياتالر  تفعيل دو  •
   :يلي

  .ـ تدعيم وتفعيل وتوفير التمويل لمشروعات الجمعيات األهلية
  .ـ تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة

 إعداد برنامج لنشر ثقافة التطوع وتنمية الشعور باالنتماء وتـشجيع المـشاركة             -
  .الشعبية

وم المشاركة بين الجمعيات األهلية والقطاع الخاص والحكومـة فـي            تدعيم مفه  -
  .عملية التنمية

دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمـل التطـوعي ماديـاً              •
  .ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها

إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات الخيريـة ممـا             •
دي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة، ويـساعد علـى زيـادة            يؤ
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كفاءتهم في هذا النوع من العمل، وكذلك االستفادة من تجارب اآلخرين في            
  .هذا المجال

التركيز في األنشطة الخيرية على البرامج والمشروعات التي ترتبط بإشباع           •
ي زيادة اإلقبال علـى     االحتياجات األساسية للمواطنين؛ األمر الذي يساهم ف      

  .المشاركة في هذه البرامج
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א א
 ـ:المقترحات الخاصة بتطوير أهداف المؤسسات •

 ضرورة أن تتماشى أهداف المنظمة مع االحتياجات الفعلية للمستفيدين من           -
   .خدماتها

 العمل على أن تتماشى أهداف المنظمـة مـع التطـورات الحادثـة فـي                -
   .صورة تكفل االستفادة من الخدمات بشكل أفضلالمجتمعات ب

 أن تقوم المنظمات باستطالع آراء المستفيدين والوقوف على احتياجـاتهم           -
   .الفعلية وتقديم الخدمات التي تتناسب مع هذه االحتياجات

 أن يتم بناء ثقافة تنظيمية للمنظمة سواء بالنسبة للجهاز اإلداري أو حتـى              -
   .بالنسبة للمستفيدين

المقترحات الخاصة بتطوير الجوانب المرتبطـة بتنميـة المـوارد           •

 ـ):العاملون ( البشرية بالمؤسسة 

 أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المنظمات بالصورة التـي            -
  ,تسهم في زيادة تفاعلهم مع المستفيدين من خدمات العمل الخيري 

 في المنظمـات الخيريـة عـن         العمل على رفع مستويات رضاء العاملين      -
   .طريق زيادة رواتبهم والعمل على تحفيزهم مادياً ومعنوياً

 العمل على زيادة انتماء ووالء العاملين فـي المنظمـات الخيريـة لهـذه               -
المنظمات بصورة تسهم في رفع مستويات أدائهـم وزيـادة تفـاعلهم مـع              

  .المستفيدين
لعمل الذي يقومون به والخـدمات       العمل على تنمية وعي العاملين بأهمية ا       -

  .التي يقدمونها للمستفيدين
 ـ:المقترحات المرتبطة بتطوير برامج المؤسسة ومشروعاتها •

 أن ترتبط البرامج المقدمة من المؤسـسات الخيريـة بالمـصلحة العامـة              -
   .للمستفيدين



 ٢٠٥

 أن يتم توفير كافة اإلمكانات المادية والبشرية المؤهلة لتـصميم البـرامج             -
   .مختلفة التي يستفيد منها المستفيدينال
 أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الخيرية بعضها البعض حتى ال يـتم              -

   .تضارب في نوعية البرامج المقدمة من كل مؤسسة
 أن توضع خطط يتم تنفيذ برامج المؤسسات الخيرية من خاللها وفق خطط             -

   .زمنية معروفة لدى العاملين
   .مج واألنشطة مكررة أو تقليدية وأن تتسم باالبتكار أال تكون البرا-

المقترحات المرتبطة بتطوير اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة للعمل        •

 ـ:داخل المؤسسة

 أن يتم التنسيق بشكل جيد في عمليات التمويل واإلنفاق بالنسبة للمنظمـات             -
   .الخيرية

مليـات إنفـاق     أن يتم دراسة الحاالت بشكل جيد بصورة تحافظ علـى ع           -
  .األموال وإيصالها إلى مستحقيها

 أن تسعى المنظمة مع القطاعات المختلفة كقطاع األعمال وشركات القطاع           -
   .الخاص لزيادة مواردها حتى تتمكن من تنفيذ برامجها بيسر وسهولة

  : توصيات لدراسات مستقبلية 

 : إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول 

   .عيل دور المؤسسات الخيرية في المجتمعأثر التخطيط في تف •
 .أثر استخدام نظم المعلومات اإلدارية في تطوير العمل التطوعي •

  
  



 ٢٠٦

א א
א: א :א
 رسـالة  ، من أجل تطوير العمـل الخيـري  ،)هـ١٤٢٢( حمد بن محمد   ،ابن سعيدان  •

  . البر بالرياض عدد خاص بمناسبة لحفل السنوية بجمعية،أعمال البر
 الرعايـة االجتماعيـة داخـل المؤسـسات         ,) ١٤١٤(  نبيل محمـد صـادق       ،أحمد •

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية:  الرياض ،اإلصالحية
المكتب :  اإلسكندرية ,)النظرية والتطبيق (خدمة الفرد   ) ١٩٩١(أحمد، محمد مصطفى     •

  .الجامعي الحديث
اتجاهـات المـديرين نحـو      " وزياد فيصل هالل     ، عاصم حسين، والعزام   ،األعرجي •

 ٢٣ المجلـد    ،المجلة العربية لإلدارة  " التطوير التنظيمي في شركة االتصال األردنية       
   .م٢٠٠٣ عام ٢العدد 

 المسؤوليات العـشر األساسـية لمجـالس اإلدارة فـي           ،)م١٩٩٦( ريتشارد   ،إنجرام •
 الجمعية المـصرية للنـشر      ،ة القاهر ،)ترجمة سالمة البابلي  (المنظمات غير الربحية    

  .والثقافة
ترجمة لجنة مـسلمي     (، تجنيد المتطوعين وتنمية العضوية    ،)م١٩٩٦( سوزان   ،إيليس •

  . لجنة مسلمي أفريقيا، الكويت،)أفريقيا
 استخدام شبكة اإلنترنـت فـي اإلعـالن         ،)هـ١٤٢١( صفاء   ، ومحمود ، نادية ،أيوب •

 ،)٤٠مـج    (، اإلدارة العامة  ، الرياض ،اإللكتروني في منشآت الحاسب اآللي السعودية     
  .٤عدد 

 البيئة الجزئية لتسويق المشاريع فـي المنظمـات         ،)هـ١٤٢٢( عبد اهللا سالم     ،باهمام •
  . الجامعة الوطنية، اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة،الخيرية

دوافع العمل وعالقتها بنظم القيم الشخـصية لـدى         "  عبد القادر عبد الحفيظ      ،البدري •
   .م٢٠٠٢مجلة اإلدارة العامة عام "  القطاع العام في منطقة بلدية بنغازي موظفي

 دار المعرفـة    ، مـصر  ، إدارة المؤسسات االجتماعيـة    ،)م١٩٩٩( هناء حافظ    ،بدوي •
  .الجامعية

 التمويـل   ، تخفيف الفقر في أمريكـا الالتينيـة       ،)م١٩٩٠( جورج   ،بساخار وبولوس  •
  .١ ع،٢٧ ج،والتنمية

العمل المؤسسي، معناه ومقومات نجاحه، مجلـة       ) ١٩٩٩(ن محمد    عبد الحكيم ب   ،بالل •
  .، رجب)١٤٣(العدد : البيان



 ٢٠٧

 تطبيق المفهوم االجتماعي للتـسويق فـي        ،)هـ١٤١٧( حبيب اهللا محمد     ،التركستاني •
) ٣٦( مجلـد    ،اإلدارة العامة :  الرياض   ،الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية    

  .١العدد 
 , دور المؤسسات األهلية في رعاية أسـر الـسجناء         ,)١٤٢٢( حميد   الثقفي، محمد بن   •

بحث مقدم لندوة اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابية واإلصالح المنعقـدة فـي             
  ,هـ تحت إشراف اإلدارة العامة للسجون٨/١٤٢٢ /١٦-١٤الرياض في الفترة 

 المكتـب   ،ربـي  بحوث الجمعيات األهلية في الوطن الع      ،)١٤٢٤(دياب محمد    ،حافظ •
  . اإلسكندرية،العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

  , بيروت،دار النهضة العربية، مقدمة في الخدمة االجتماعية) ١٩٩٩(محمود  ،حسن •
أثر المتغيرات التنظيميـة علـى اإلبـداع        " تركي بن عبد الرحمن بن سعد        ،الحقباني •

  .هـ١٤١٨دارة عامة عام جامعة الملك سعود كلية العلوم اإلدارة قسم إ" اإلداري 
 دراسة لنموذج   ، إدارة منظمات الرعاية االجتماعية    ،)م١٩٩٨( رياض أمين    ،حمزاوي •

  . الكويت، دار القلم،مجتمع اإلمارات

 المكتـب   ، مـصر  ، إدارة المؤسسات االجتماعيـة    ،)م١٩٩٥( مسعد الفاروق    ،حمودة •
  .العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع

 المكتـب   ، مصر ، مقدمة في إدارة المؤسسات االجتماعية     ،)بدون تاريخ ( أحمد   ،خاطر •
  .الجامعي الحديث

  . اإلسكندرية، المكتبة الجامعية، الرعاية االجتماعية،)م٢٠٠٠( أحمد مصطفى ،خاطر •
 رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم فـي        ,) م١٩٩٨(  محروس محمود    ,خليفة •

  . للعلوم األمنية الرياض، أكاديمية نايف العربية,المجتمع العربي
ترجمـة صـليب    ( التسعينات وما بعـدها      ، اإلدارة للمستقبل  ،)م١٩٩٢( بيتر   ،داركر •

  . الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر،)بطرس
   ،مجلة العلوم االجتماعية" تصميمات النسق المفرد) "١٩٩٤(الدامغ، سامي عبدالعزيز •
 المكتـب   ، الوطن العربي   بحوث الجمعيات األهلية في    ،)م١٩٩٧( محمد حافظ    ،دياب •

  . اإلسكندرية،العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع
 أنظمة الرعاية االجتماعية في المملكة العربية       ,)هـ١٤٢٤(الردادي، عوض بن بنيه      •

  .الرياض: ، مطابع أكاديمية األمير نايف العربية للدراسات األمنية,السعودية
 دور الجمعيات األهلية في دعم البرامج       ،)م٢٠٠٣( عبد اهللا راشد عبد العزيز       ،الرشود •

 . الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،التأهيلية في المؤسسات اإلصالحية



 ٢٠٨

الدعم التنظيمي المدرك واألبعـاد المتعـددة للـوالء         , )م٢٠٠٤(رشيد، مازن فارس،     •
 ,األول، يناير المجلة العربية للعلوم اإلدارية، المجلد الحادي عشر، العدد , التنظيمي

وسـلوك    أثر التدريب أثنـاء الخدمـة علـى أداء         ،)م٢٠٠٠( يعقوب السيد    ،الرفاعي •
  .)٨١عدد (، اإلداري، سلطة عمان،الموظفين المستفيدين من التدريب بدولة الكويت

 المشاركة األهلية التطوعية ومدى تكاملهـا فـي         ،)١٤١٦( منصور عبد اهللا     ،الروقي •
 المركـز العربـي للدراسـات       ،الة ماجستير غير منشورة    رس ،مجال الرعاية الالحقة  

   . الرياض،األمنية والتدريب
ترجمة محمد عزيز وعبـد القـادر       ( تنظيم األعمال    ،)م١٩٩٢( مارغريت   ،ريشاردز •

  . جامعة قاريونس، بنغازي،)عامر
 ترجمـة   ، كيف تسير األمـور    ، تقييم مجلس اإلدارة للمنظمة    ،)م١٩٩٢( بيتر   ،زانتون •

  . الجمعية المصرية للنشر والثقافة، القاهرة،)لسعودمها أبو ا(
 الجهـود التطوعيـة وسـبيل تنظيمهـا         ,) ١٤٢٣( عبد الرزاق بن حمود      ،الزهراني •

  . شعبان، الملتقى األول للجمعيات الخيرية بالمملكة،وتفعيلها
  .القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية، الخدمة االجتماعية) ١٩٧٨( حسن شحاته  ،سعفان •
 دار النهـضة    ،ارتفاع الوعي القومي بأهمية العمل التطوعي     ) ١٩٩٩( محسن   ،سالمة •

   . القاهرة،العربية
 ، الوسائل االجتماعية الستقطاب المتطـوعين     ،)هـ١٤٢٤( عبد اهللا حضيض     ،السلمي •

  . جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية،الخبر
لمصداقية أفضل وسـيلة لجـذب المتطـوعين للعمـل           ا )٢٠٠٠ (الرحيم عبد ،سويلم •

  . قطر،االجتماعي
ـ ١٤١٣( الشركة العربية لإلنتاج اإلعالمي      ،شعاع •  ، الـدليل العلمـي للتـسويق      ،)هـ

  .القاهرة
لية وتحقيق المـساعدة    ه العالقة بين الجمعيات األ    ،)هـ١٤٢٠ (، أمل فيصل  ،الشمري •

 ، جامعة الملك سـعود    ،كلية اآلداب  ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،الذاتية للمستفيدات 
   .الرياض

  , القاهرة، مكتبة غريب، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة)١٩٩٠(طريف  ،شوقي •
 دار النهضة العربيـة،     ، أهمية العمل التطوعي في المجتمع     ,) ١٩٩٩( حمدي   ،صالح •

   .القاهرة



 ٢٠٩

الطبعـة  : جدة أساسيات اإلدارة الحديثة،     ،)م٢٠٠٣( أحمد عبد اهللا وآخرون      ،الصباب •
   . دار الشروق،الثانية

– الجهود التطوعية وسبل تنظيمهـا وتفعيلهـا         ,) ١٤٢٣( صالح بن محمد     ،الصغير •
 . الرياض- شعبان –الملتقى األول للجمعيات الخيرية في المملكة 

 ،٢١ التسويق الفعال كيف تواجـه تحـديات القـرن           ،)م٢٠٠٠( طلعت   ،عبد الحميد  •
  . مكتبة الشقري،الرياض

 ، اإلدارة باألهداف اإلطار النظـري وأسـس التطبيـق         ،)م١٩٧٦( علي   ، الوهاب عبد •
  .القاهرة

:  حلـوان  ,مقدمة في خدمة الفرد   ) ١٩٩٢(عبدالرحمن، ابتسام وعبد السميع، وآخرون     •
  . كلية الخدمة االجتماعية-جامعة حلوان

خواطر في الدعوة، سلسلة كتاب المنتدى يصدر عـن مجلـة           ) ١٩٩٧( محمد   ،العبدة •
  .الطبعة الثالثة: بيان الرياضال

عالقة الثقافة القيادية باتخاذ القرارات في األجهـزة        ) ١٩٩٩(بشر محمد زيد     ،العتيبي •
  .األمنية أكاديمية نايف للعلوم األمنية

 الخدمـة   ، تحفيز المواطنين لماذا وكيف ؟ الريـاض       ،)م١٩٩١( محمد زويد    ،العتيبي •
  ,)١٥٢عدد (المدنية 

:  القـاهرة    ، مقدمة في الخدمة االجتماعيـة     ,) ١٩٩٤(وآخرون   ، عبد الفتاح  ،عثمان •
  .مكتبة األنجلو المصرية

 القاعدة النظرية لألنشطة التطوعية الخيرية في المملكـة         ،)هـ١٤١٥( مختار   ،عجوبة •
  .٣٤ العدد ، مجلة التعاون، دراسة وثائقية لتجربة الجمعيات الخيرية،العربية السعودية

العمل المؤسسي، دار ابن حـزم للطباعـة والنـشر          ) ٢٠٠٢(العدلوني، محمد أكرم     •
  . لبنان-والتوزيع، بيروت

  . الرياض–معهد اإلدارة العامة ، السلوك التنظيمي) ١٩٩٠(ناصر  ،العديلي •
  . دبي، دار القلم، أصول اإلدارة،)م١٩٨٧( سمير أحمد ،عسكر •

 المهن   مدى تعرض العاملين لضغوط العمل في بعض       ،)م١٩٩٨( سمير أحمد    ،عسكر •
  . الرياض،٥ العدد ، مجلة العلوم االجتماعية،االجتماعية

، جامعـة   المنظمات االجتماعية الريفيـة    ،)م٢٠٠٢(حسين  يمن أحمد محمد     أ ،عكرش •
 .الزقازيق
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 إدارة األعمال في البيئـة الـسعودية بـين النظريـات            ،)هـ١٣٩٩ (، مدني ،عالقي •
  . جدة، دار الشروق،والممارسة

 تنمية الموارد البشرية والماليـة فـي المنظمـات          ،)م١٩٩٦(لي   سليمان بن ع   ،العلي •
  . دمشق،الخيرية، من إصدارات مؤسسة األمانة

الوجيز في اإلدارة العامـة، الـدار الـسعودية للنـشر            ،)م١٩٨٤(ا  محمد مهن  ،العلي •
 .والتوزيع، جدة، الطبعة األولى

 القطـاع الـصحي     ، محددات الوالء التنظيمي فـي     )م١٩٩٨(العمري، عبيد عبد اهللا،      •
  .مركز البحوث بكلية اآلداب، جامعة الملك سعود: الحكومي، الرياض

اختيار نموذج سببي لدراسة تأثير كل من الـوالء         , ) م٢٠٠٤(العمري، عبيد عبداهللا،     •
ـ             أم  ةالوظيفي وضغوط العمل على األداء الوظيفي والفاعلية التنظيمية، مجلـة جامع

ية واإلنسانية، المجلد السادس عشر، العدد األول، ذي        القرى للعلوم التربوية واالجتماع   
  . يناير-هـ ١٤٢٤القعدة 

 األداء الوظيفي لموظفي منظمات القطـاع       ،)م١٩٩١( منى بنت حمد بن علي       ،العواد •
  . جامعة الملك سعود،العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

 ،مكتبـة القـاهرة الحديثـة     ،  لتنميةالخدمة االجتماعية كأداة ل   ) ١٩٩٥(محمد   ،عيسى •
  .القاهرة

الرعاية االجتماعية فـي الـسجون األهـداف وسـبل          ) ١٤١٠ (سعيد فالح  ،الغامدي •
 .مركز أبحاث مكافحة الجريمة التطوير،الكتاب السنوي،

 ، تنظيم األعمال األسس واألصول العلمية     ،)م١٩٨٠( علي   ، عمرو والشرقاوي  ،غنايم •
  .لنهضة العربية دار ا، لبنان،مدخل تحليلي

الخدمات التطوعية في المملكة العربية السعودية ودور       ) ١٩٩٩( محمد إبراهيم    ،فضل •
  . الرياض،أعضاء بيوت الشباب

 ، دار المعـارف   ، اإلدارة في المؤسسات االجتماعيـة     ،)م١٩٨٦(فهمي، سامية محمد     •
 .اإلسكندرية

 ،د الـوظيفي   خصائص العمل ومستوى اإلجهـا     ،)٢٠٠٢ (، ناصر بن محمد   ،الفوزان •
 مجلـة جامعـة     ،دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية        

 .الملك سعود

 استراتيجيات حـل    ،)م٢٠٠٨( محمد فهيم    ، عبد المحسن عايض والعجمي    ،القحطاني •
القطـاع الخيـري الكـويتي      (المشكالت لدى العاملين في مؤسسات القطاع الثالـث         
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 دائرة الشؤون اإلسـالمية والعمـل       ،مل الخيري الخليجي الثالث    مؤتمر الع  ،)أنموذجاً
 .http://www,saaid,net , دبي ،الخيري

 المركـز   - اتخاذ القرارات في المنظمة األمنية       )١٩٩٩(عباد بن عبيد صقر      ،القرني •
  .الرياض –العربي للدراسات األمنية 

شـرائح المجتمـع     آلية استقطاب المتطوعين من      ،)هـ١٤٢٤( توفيق أحمد    ،القصير •
  . جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية،المختلفة

العالقة بين الوالء التنظيمي والصفات الشخـصية واألداء        "  عبد الرحمن علي     ،القطان •
" دراسة مقارنة بين العمالة األسيوية والعمالة العربية والسعودية والغربيـة           "الوظيفي  
   .م١٩٨٧ عام ٢ عدد ،١١ مجلد ،لعربية لإلدارةالمجلة ا

 وسائل استقطاب المتطـوعين واالنتفـاع األمثـل         ،)هـ١٤١٨( إبراهيم حمد    ،القعيد •
 المؤتمر العلمي األول للخدمات التطوعية بالمملكة العربيـة         ، مكة المكرمة  ،بجهودهم
  . جامعة أم القرى،السعودية

موارد البشرية وأهميتها في المؤسـسات       تنمية ال  ،)م٢٠٠٨( خالد علي جاسم     ،الكندي •
 دائرة الـشؤون اإلسـالمية والعمـل        ، مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث     ،الخيرية
 .net,saaid,www://http , دبي ،الخيري

 ،)ترجمـة فيـصل بـابكر      (، كوتلر يتحدث عن التـسويق     ،)م١٩٩٩( فيليب   ،كوتلر •
  .مكتبة جرير ،الرياض

مفهومه وأهميـة وآثـاره الفرديـة    :  التطوع ,)هـ١٤١٨(اللحياني، مساعد بن منشط      •
واالجتماعية وعوامل نجاحه ومعوقاته، المؤتمر العلمي األول للخـدمات التطوعيـة           

 جامعة  ,جمادى اآلخرة ) ٢٩-٢٧(بالمملكة العربية السعودية المنعقد في الفترة ما بين         
 .أم القرى، مكة المكرمة

 ، الرياض ، الخطط التسويقية وكيفية إعدادها وتطبيقها     ،)م١٩٩٠( مالكوم   ،مالكودونالد •
  .معهد اإلدارة

 مجلـة الخدمـة    ،المنظور اإلسالمي للخدمـة االجتماعيـة     ) ٢٠٠٠ (عثمان ،مختار •
  . الكويت،االجتماعية

دورة حياة المنظمـة وعالقتهـا بالبيئـة والهيكـل          ) ٢٠٠٢( سنان غالب    ،المرهضي •
  .علية التنظيمية، الرياضوالفا

 المؤسسات الخيرية في دولـة اإلمـارات العربيـة          ،)هـ١٤٢٠( حمدان   ،المزروعي •
 رسالة دكتـوراه غيـر      ، دراسة تحليلية تقويمية   ،المتحدة وجهودها في الدعوة إلى اهللا     

  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،منشورة
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العـدد  : ل المؤسسي والعمل الفردي، مجلة البيـان      بين العم ) ١٩٩٧( عبد اهللا    ،المسلم •
  .، جمادى األولى)١١٧(

 اإلدارة االستراتيجية لمواجهـة تحـديات       ،)م١٩٩٩( عبد الحميد عبد الفتاح      ،المغربي •
  . مجموعة النيل العربية، القاهرة،القرن الحادي والعشرين

ى تنمية الموارد    األساليب والنظم المعينة عل    ،)هـ١٤١٩( محيي الدين سعود     ،المغلوث •
  , الرياض،والتبرعات بالهيئات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الخيرية

  . بيروت، مؤسسة البيان،إشكاليات العمل التطوعي) ١٩٩٨( آمال ،المناعي •
دراسـة  : البناء البيروقراطـي والشخـصية     ،)م٢٠٠٤(داره  فريدة جاسم    ،المندالوي •

   .وم اإلنسانية مجلة العل،االقتصادية ميدانية للمؤسسة
العالقة بين ضـغوط العمـل وبـين الـوالء          , )م١٩٩٥(المير، عبد الرحيم بن علي،       •

دراسـة مقارنـة، اإلدارة العامـة،       :  والرضاء الوظيفي والصفات الشخصية    يالتنظيم
 .سبتمبر/ المجلد الخامس والثالثون، العدد الثاني، ربيع اآلخر 

 المجلة العربية   ,السمات القيادية للمدراء     قياس   )١٩٩٤( وآخرون   ، فالح تايه  ،النعيمي •
  .، األردن١ ع،)١٦( المجلد ،لإلدارة

 ، المؤلف ، اإلدارة العامة األسس والوظائف    ،)١٩٩٧( سعود بن محمد وآخرون      ،النمر •
 .الرياض

 نشوء وتطور الخدمات االجتماعية والعمالية فـي        ،وزارة العمل والشئون االجتماعية    •
  .المملكة العربية السعودية

 إدارة العمـل التطـوعي واسـتفادة        ،)م٢٠٠٥( وآخرون   ، أيمن بن إسماعيل   ،يعقوب •
 جامعة اإلمام محمد بن سعود      ،المنظمات الخيرية التطوعية رؤية للخدمات االجتماعية     

 . الرياض،اإلسالمية

א: א :א
• Flanagan , joan (1993) , successful fundraising ,  
• Bachtel , Douglas, (1992) using secondary data to raise revenue : A 

case study of A Community development data base project , 
journal of the community development society , 

• Schaff, terry , (1999) , the fundraising planner , 



 ٢١٣

א א
 

المـؤثرة   لى طبيعة المحددات التنظيمية   هدفت الدراسة إلى التعرف ع      

المحددات التنظيمية    و على طبيعة   ،في فاعلية المنظمات والمرتبطة بأهدافها    

و ) الموارد البشرية (بها   المؤثرة في فاعلية المنظمات والمرتبطة بالعاملين     

فاعلية المنظمـات والمرتبطـة      على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في     

مج المنظمة و على طبيعة المحددات التنظيمية المؤثرة في         بمشروعات وبرا 

 و مـا هـي طبيعـة        ،فاعلية المنظمات والمرتبطة باإلمكانات والتـسهيالت     

  ,.التصور المقترح لتفعيل هذه المحددات لضمان العمل في هذه المنظمات
  

  فـي   العـاملين  وتحقيقاً لذلك فقد تم تحديد عينـة البحـث المتمثلـة            

استمارة استبيان    وتم تصميم  ،ية العاملة في مدينة الرياض    المؤسسات الخير 

هذه المنظمات حول المحـددات      للوقوف على آراء واتجاهات المسئولين في     

التنظيمية المؤثرة في فاعلية مؤسسات العمل الخيري والمرتبطـة بأهـداف           

العـاملين  استمارة اسـتبيان علـى       )١٣٢( وقد تم توزيع     ،هذه المؤسسات 

مناطق الرياض حيث تـم توزيـع        المؤسسات الخيرية في كافة   الجمعيات و ب

)  غـرب  – جنـوب    – وسـط    – شرق   –شمال  ( استمارات استبيان على كل   

وعند إدخال البيانـات     استمارة) ١٠٢( وورد من االستبيان     ,مدينة الرياض   

 لذلك تم التحليل    ،للحاسب اآللي تبين وجود خطأ باستمارتين فتم استبعادهما       

  .استمارة)١٠٠(على أساس 
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 : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها   

تعديل أهدافها بسهولة في حالـة احتيـاج        ) المنظمة(يمكن للمؤسسة  •

  .٪٨٧المؤسسة إلى تعديل تلك األهداف بنسبة 

تحرص على تعديل أهدافها وفقاً أليـة تطـور         ) المنظمة(أن المؤسسة  •

  .٪٨٧يطرأ على المجتمع بنسبة 

التي يعملون  ) المنظمة(يق وتكامل بين أهداف المؤسسة      أن هناك تنس   •

  .٪٨٨بها والمؤسسات الشبيهة بالمجتمع بنسبة 

يـسعون إلـى الحـصول علـى         )المنظمـة (أن العاملين بالمؤسسة   •

  .٪٨٢استشارات من بعضهم البعض بنسبة 

أن هناك سهولة دائمة في وصول العاملين إلى المستويات اإلداريـة            •

  .٪٨٤األعلى بنسبة 

توفر جميع البرامج التي يحتاجها المستفيدين      ) المنظمة(أن المؤسسة  •

  .٪٩٠بنسبة 

  :ومن خالل ذلك النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات هي ما يلي   

 أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المنظمات بالصورة التـي            -

  .تسهم في زيادة تفاعلهم مع المستفيدين من خدمات المنظمة

 أن يتم توفير كافة اإلمكانات المادية والبشرية المؤهلة لتصميم البـرامج            -

   .المختلفة التي يستفيد منها المستفيدين

 أن ترتبط البرامج المقدمة مـن هـذه المؤسـسات بالمـصلحة العامـة               -

   .للمستفيدين

 أن يتم دراسة الحاالت بشكل جيد بصورة تحافظ علـى عمليـات إنفـاق               -

  .)المستفيدين(لها إلى مستحقيها األموال وإيصا

 العمل على رفع مستويات رضاء العاملين في المنظمات عن طريق زيادة            -

  .رواتبهم والعمل على تحفيزهم مادياً ومعنوياً
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The study's summary  
 

the study aimed to identify the nature of organizational indicators 
that would influenced in organization effectiveness and that would 
related to their goals, to their workers ( Human Resources), to the 
organization programs and projects, and to the abilities and facilities, 
as well as , what kind of suggested conception that would activate this 
indicators to insure the work in this organization. 
To achieve this, sample research which is represented in charities 
that are working on Riyadh was determined, a questionnaire was 
formed to look on views and tends of the officials to alive with the 
organization about the indicators that influenced the effectiveness of 
charities and associations in all regions of Riyadh, thus, a 
questionnaire was distributed on the (north, east, centre, south, west) 
of Riyadh, A questionnaire has 102 forms, While the data was 
inputted to the computer, such mistakes were discovered in 2 forms, 
so they were excluded, Therefore, the analysis is based on 100 forms, 
The study has reached to several results, including: 
 

• The organization (institution) can adjust its goals easily in the 
case if the institution needs to adjust them, rate 87٪. 

• The organization (institution) can adjust its goals according to 
any development that may happened on the society, rate 87٪. 

 

• There are some cooperation and integration among the 
institution (organization) goals where they worked, and semi-
social institutions, rate 88٪. 

 

• Workers of the organization seek to get consulting from each 
other, rate 82٪. 

 

• Workers can easily reach to higher administrative levels, rate 
84٪. 

 

• The institution (organization) provides all programs that 
people can benefit from, rate 90٪. 
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Through these results, the study offers some recommendations as the 
following: 
 

• Training needs for workers in the organizations were 
determined in a way that contributes on increasing the react 
with people who benefit from the organization services, 

• All concrete and human abilities that capable to form different 
programs that can be benefit form were provided, 

 

• Provided programs from these institutions related to general 
interest of people who benefit from them, 

 

• Cases were studied in a way that preserves on expenditure and 
on delivering money to deserved (who benefit from it), 

 

• Raising the level of worker’s satisfaction through increasing 
their salaries and motivating them physically and morally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

òa‰†Ûa@Õyýß@
 

 

 

 

 

 



 ٢١٨

אאא 
F١E 

 אא  א 

١ Lאא  
אאא

אאאא 

٢ Lאא  
אאא

אאאא 

٣ L 
אאא

אאאא 

٤ L 
אאא

אאאא 

٥ L 
אאא

אאאא 
٦ Lא–אאא 
٧ L א–אאא 

٨ Lאא 
אאא

אאאא 

٩ Lא 
אאא

אאאא 

١٠ L 
אאא

אאאא 

١١ Lא 
אאא

אאאא 

١٢ L
אאא

אאאא 

  
  
  
  
  
  



 ٢١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  )٢(ملحق رقم  
  أداة الدراسة 
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            جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
  كلية العلوم االجتماعية          

  قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
  الدراسات العليا                  

  املاجستري                       
  

  
 
  

  :استبيان لدراسة عن
  احملددات التنظيمية املؤثرة يف فاعلية املنظمات االجتماعية 

  

      االجتماعية العاملة يف جمال العمل اخلريية مبدينة الرياضمطبقة على العاملني باملنظماتدراسة ميدانية 
  

 مسار اإلدارة والتخطيط ضمن متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اخلدمة االجتماعية

 
 
 
 
 
  إعداد

   القريني بن حممد فهد بن ناصر
  
  
  
  

  إشراف
  األستاذ الدكتور

  أمين إمساعيل حممود يعقوب
  اخلدمة االجتماعيةبقسم االجتماع و ستاذ األ

  
  م٢٠٠٩ –هـ ١٤٣٠

  ان سرية وال تستخدم بيانات هذا االستبي
 إال ألغراض البحث العلمي
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אFLE.  

  التـــــدرج

    م
موافق   العبــــــــــــــــارات

حد  ىــإل  موافق  بشدة
  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بالمرة

            . أسس علمية مقننةتتحدد أهداف المؤسسة وفق  ١

            .أهداف المؤسسة واقعية التنفيذ  ٢

وارد           ٣ يراعى في تحديد أهداف المؤسسة ضرورة توافر م
  لتحقيقها

          

ة    ٤ ات حقيقي باع احتياج ى إش داف المؤسسة عل ز أه ترتك
  ,للمستفيدين

          

ا الحتياجات           ٥ يتم تعديل البرامج والخدمات بالمؤسسة وفق
   .المستفيدين

          

            .يمكن للمؤسسة تعديل أهدافها بسهولة إن احتاج األمر  ٦

            .تسعى المؤسسة لتقويم تحقق أهدافها باستمرار  ٧

ي   ٨ ويم المرحل ائج التق ى نت اء عل داف بن ديل األه يمكن تع
  .للتنفيذ

          

ة تطور   ٩ ا آلي دافها وفق ديل أه ى تع تحرص المؤسسة عل
  .مجتمعي

          

سيق وتكامل بين أهداف المؤسسة والمؤسسات         هناك تن   ١٠
  .الشبيهة بالمجتمع

          

            .يمكن تعديل أهداف المؤسسة وفقا للموارد المتاحة  ١١

ا        ١٢ ستفيدين فيم ذ رأي الم تمرار بأخ سة باس وم المؤس تق
  .يقدم إليهم من خدمات

          

            .أهداف المؤسسة تقليدية ليس بها تجديد  ١٣

وافر بالم  ١٤ ل    يت املين لك ن الع ة م داد آافي سة أع ؤس
  .التخصصات الخدمية بالمؤسسة

          
  
  
  



 ٢٢٤

  التـــــدرج

    م
موافق   العبــــــــــــــــارات

حد  ىــإل  موافق  بشدة
  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بالمرة

ؤهالت      ١٥ ن ذوي الم سة م املين بالمؤس ع الع جمي
  المتخصصة

          

            تسعى المؤسسة باستمرار إلى جذب العاملين األآفاء  ١٦
            العاملون بالمؤسسة لديهم الخبرة الكافية للعمل  ١٧
             حاصلين على تدريب جيد ومستمرالعاملون بالمؤسسة  ١٨
            تسعى المؤسسة إلى سعوده الوظائف بالكوادر الوطنية  ١٩
            يوجد تنسيق مستمر بين جميع العاملين بالمؤسسة  ٢٠
املين         ٢١ ين الع ة ب هلة ومقنن صال س بل ات وافر س تت

  بالمؤسسة
          

            هناك إدراك واع من العاملين ألدوارهم وحدودها  ٢٢
            بالمؤسسة نظام الئحي فعال  ٢٣
يسعى العاملون بالمؤسسة إلى الحصول على استشارات         ٢٤

  من بعضهم البعض
          

ات         ٢٥ زام بمتطلب ى االلت سة إل املون بالمؤس سعى الع  ي
  وظائفهم

          

اون        ٢٦ سة بالتع املين بالمؤس ين الع ل ب ة العم سم طبيع تت
  الدائم

          

املون بالمؤ  ٢٧ د الع ث  يعق ة لبح ات دوري سة اجتماع س
  إجراءات العمل

          

املون               ٢٨ ين الع هناك مؤشرات واضحة لوجود صراعات ب
  بالمؤسسة

          

ى المستويات              ٢٩ املين إل هناك سهولة دائمة في وصول الع
  اإلدارية األعلى 

          

وظفين      ٣٠ ود الم تثمار جه سة باس وم إدارة المؤس تق
  ومكافئتهم

          

س   ٣١ رامج المؤس ا   ب ر عنه ة يعب شطتها حقيقي ة وأن
  المستفيدين 

          

            توفر المؤسسة جميع البرامج التي يحتاجها المستفيدين  ٣٢
            هناك خطة لتنفيذ برامج المؤسسة   ٣٣
            يتم باستمرار متابعة وتقويم خدمات المؤسسة  ٣٤
شطة        ٣٥ رامج واألن وير الب ي تط ة ف ا رغب اك دائم هن

  بالمؤسسة
          

            محتوى األنشطة والبرامج فنية غير مكررة أو تقليدية  ٣٦
رى     ٣٧ سات األخ رامج المؤس ة ب سة لمعرف سعى المؤس ت

  وأنشطتها لمحاولة تطبيقه 
          

شبيهة في            ٣٨ تسعى المؤسسة لمعرفة برامج المؤسسات ال
  المجال لعدم التكرار

          



 ٢٢٥

  التـــــدرج

    م
موافق   العبــــــــــــــــارات

حد  ىــإل  موافق  بشدة
  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بالمرة

            تسعى المؤسسة لوضع خطط مستقبلية لبرامج جديدة  ٣٩
تسعى المؤسسة إلى تطوير برامجها المستقبلية لتحقيق           ٤٠

  التنمية المستدامة
          

ره           ٤١ تطور المؤسسة برامجها برؤية مستقبلية وفق ما تثم
  نتائج الدراسات العلمية

          

            موارد المؤسسة من المساعدات التطوعية فقط  ٤٢
            موارد المؤسسة غير آافية   ٤٣
وم الم  ٤٤ ادة    تق بة لزي ود المناس ة الجه ذل آاف سة بب ؤس

  تمويلها
          

           عندما تقل الموارد تقوم المؤسسة بإيقاف تقديم برامجها  ٤٥
            تمويل المؤسسة متنوع جدا وآافي  ٤٦
            تطور المؤسسة باستمرار من وسائل جمع المال  ٤٧
ل          ٤٨ تقوم المؤسسة بتوجيه المستفيدين للمساهمة في تموي

  مؤسسةال
          

يد         ٤٩ ة ترش ى آيفي املين عل دريب الع سة لت سعى المؤس ت
  صرف األموال

          

تقوم المؤسسة باالقتراض من مؤسسات أخرى في حالة          ٥٠
  عجز التمويل

          

ات        ٥١ الل المعون ن خ ا م ة موارده سة لتنمي سعى المؤس ت
  الحكومية

          

دماتها لتتناسب م   ٥٢ ن خ ل م ى التقلي سعى المؤسسة إل ع ت
  أموالها

          

ل              ٥٣ رة إلدارة التموي از محاسبي ذو خب توفر المؤسسة جه
  بها

          

تسجل المؤسسة جميع معاملتها المالية بدقة في سجالت          ٥٤
  خاصة للمحاسبة

          

            يتوفر بالمؤسسة التكنولوجيا الكافية للعمل  ٥٥

ع اآلالت الالزمة        تهتم المؤسسة    ٥٦ د الموظفين بجمي بتزوي
  يل العمل اإلداريلتسه

          

ؤتمرات       ٥٧ دوات والم ة الن يم ومتابع سة بتنظ تم المؤس ته
  المرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة
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  )٣(ملحق رقم  
  اخلطابات الرمسية
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